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----- Reunião Ordinária Pública de 16 de dezembro de 2022 no Salão Nobre 

da Câmara Municipal  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

1- Tarifário da APIN atualizado para o ano de 2023 - Para ratificação; ----------------------  
----- Para este assunto foi presente o Tarifário da APIN atualizado para o ano de 2023. -------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, explicando que a proposta, além de 

atualizar as tarifas de acordo com a taxa de inflação, apresenta a manutenção de dois 

escalões intermédios, até 10 m3, para os consumidores não domésticos, no sentido de não 

penalizar estes consumos mais baixos. Acrescentou que se não se mantivessem estes 

escalões, a atualização das tarifas implicaria, para estes consumidores, aumentos na ordem 

dos 50 ou 60%, o que considera não ser justo. ------------------------------------------------------------  

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

reunião da Câmara Municipal houve uma proposta de atualização das taxas e preços dos 

regulamentos, com a qual não concordou, na medida em que os aumentos dos ordenados 

não estão a ser proporcionais à taxa de inflação, o que com o aumento dos preços dos bens 

essenciais leva a perda do poder de compra das pessoas. Questionou, por isso, se haveria 

alguma margem para que estes aumentos não sejam feitos nesta altura. --------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, questionando se a Sra. Vereadora se 

está a referir à dificuldade das famílias mais carenciadas. ---------------------------------------------  
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----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, respondendo que não só essas, 

como também as famílias de classe média já estão a passar dificuldades e, com estes 

aumentos, ficarão ainda com mais dificuldades. Questionou, por isso, se a Câmara 

Municipal não poderia fazer um esforço de negociação para que estes aumentos não 

aconteçam agora. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, respondendo que os custos dos 

serviços estão determinados e que se não forem refletidos nas tarifas, quem os vai ter de 

suportar serão os municípios, com o seu orçamento municipal, o que considera não ser 

justo. Acrescentou que o que a Sra. Vereadora sugere é que não se aumente, obrigando os 

municípios a suportar o défice tarifário daí adveniente. -------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, dizendo que o que propôs foi a 

possibilidade de negociar com a APIN para que os aumentos não aconteçam nesta altura, 

questionando se o Município já fez alguma diligência nesse sentido. Acrescentou que, com 

estes aumentos, vão-se criar condições para que as famílias fiquem pior e tenham ainda 

mais dificuldades, referindo que se as famílias entrarem em colapso vão ter de recorrer à 

Câmara Municipal, o que considera não ser justo. --------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que as famílias com mais 

dificuldades já estão a ser apoiadas e já beneficiam dos tarifários sociais e que as famílias 

de classe média terão de suportar este custo, porque não considera justo que esse défice 

seja suportado pelo orçamento municipal, retirando disponibilidade orçamental para outras 

necessidades de investimento. --------------------------------------------------------------------------------  

---- Explicou que o valor do serviço é fixo e que já existe défice tarifário, decorrente do custo 

social que as câmaras municipais suportam para apoiar as famílias mais carenciadas, com 

os chamados tarifários sociais. Lembrou que a APIN não é uma empresa privada, nem gera 

dividendos, tendo que obrigatoriamente fazer repercutir os custos do serviço nas suas 

tarifas. Recordou que 1m3 de água custa 0,60€, e tem a mesma qualidade de uma garrafa 

de água que as pessoas compram por 1€ num café, referindo que as pessoas têm de se 

consciencializar que a água é um bem escasso e que tem um custo muito grande até chegar 

às torneiras domésticas. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Lembrou, a este propósito, que ainda recentemente, no período de cheias, se verificou 

que ainda continuam a existir situações de pessoas que ligam as águas pluviais aos 

coletores de saneamento, fazendo transbordar as caixas coletoras e fazendo entrar no 

sistema de tratamento milhões de litros de água indevidos, com custos que terão de ser 

suportados por todos, referindo que as pessoas continuam a não ter essa 

consciencialização. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Referiu ainda que em matéria de tarifas, a APIN tem preços muito mais amigos dos 

consumidores do que os tarifários anteriores do Município. Terminou garantindo que caso 

alguma família se veja em dificuldades económicas o Município irá naturalmente apoiar, 

como sempre o fez, manifestando-se ainda disponível para rever e alargar os critérios dos 

tarifários sociais caso se verifique essa necessidade, analisando até onde se poderá ir para 

alargar esse apoio. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Recordou que, no entanto, a proposta em discussão é, essencialmente a da 

manutenção dos dois escalões intermédios para os consumidores não domésticos com 

consumos mais baixos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo que concorda com 

esses escalões para diferenciar as situações e criar condições mais justas. ----------------------  

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

ratificar o Tarifário da APIN atualizado para o ano de 2023.  -------------------------------------------  

2- Processo de limpeza de terreno em más condições de higiene, salubridade e 
saúde pública no Cimo de Algaça, freguesia de Arrifana - João Antunes Pinto - 
Notificação - Para ratificação; ------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 15387/2022.  -------------------------  

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

ratificar a decisão de notificação do proprietário do terreno, sito no Cimo de Algaça, 

freguesia de Arrifana, para proceder 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- Processo de limpeza de terreno em más condições de higiene, salubridade e 
saúde pública no Cimo de Algaça, freguesia de Arrifana - Walter Giampietro - 
Notificação - Para ratificação; ------------------------------------------------------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 15387/2022. --------------------------  

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

ratificar a decisão de notificação do proprietário do terreno, sito no Cimo de Algaça, 

freguesia de Arrifana, para proceder 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).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

4- Ata nº 29/2022;------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto, não participou o Sr. Presidente da Câmara, nos 

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

----- Foi presente a Ata nº 29/2022.  --------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 29/2022. ------------------------------ 

5- Informação Financeira - Resumo Diário de Tesouraria - Para Conhecimento; ---------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 15 de dezembro de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 829.101,84 € (oitocentos e vinte e 

nove mil cento e um euros e oitenta e quatro cêntimos) e em Operações não Orçamentais a 

quantia de 291.740,40 € (duzentos e noventa e um mil cento e setecentos e quarenta euros 

e quarenta cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

de 298.106,33 € (duzentos e noventa e oito mil e cento e seis euros e trinta e três cêntimos).  

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

 7- CIM - Região de Coimbra - Pedido de comparticipação financeira - projeto IURC - 
Cooperação América Latina, em Bogotá - Colômbia; ----------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo 15291/2022. ------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação financeira à CIM-

Região de Coimbra no montante de 2.711,17 € (dois mil setecentos e onze euros e 
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dezassete cêntimos), relativa à participação do Município no projeto IURC - Cooperação 

América Latina, em Bogotá – Colômbia. --------------------------------------------------------------------  

8- CIM - Região de Coimbra - Pedido de comparticipação financeira - projeto 51 - 
Rede Intermunicipal de Bibliotecas; ----------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo 15337/2022. ------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação financeira à CIM- 

Região de Coimbra no montante de 1.084,99 € (mil setecentos e oitenta e quatro euros e 

dezassete cêntimos), relativa à participação do Município no projeto 51 - Rede 

Intermunicipal de Bibliotecas. ----------------------------------------------------------------------------------  

 9- CIM - Região de Coimbra - Pedido de comparticipação financeira - projeto 61 - 
EPD/DPO - Encarregado de Proteção de Dados/DATA Protection Officer; -----------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo 15307/2022. ------------   

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

comparticipação é igual para todos os municípios, se, por exemplo, Poiares paga tanto 

como Coimbra, sendo que há uma diferença muito grande em matéria de tratamento de 

dados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, respondendo que a comparticipação 

é de facto igual, porque o trabalho é apenas de gestor de projeto e, nesse aspeto, é um 

trabalho idêntico para todos, na medida em que depois, na prática, o trabalho de tratamento 

de dados é feito localmente pelos técnicos municipais. -------------------------------------------------  

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

contratação do DPO foi igual para todos os municípios, com o mesmo numero de sessões e 

horas de formação, referindo que outras câmaras, como é o caso de Coimbra, para além 

deste DPO têm ainda outras equipas para fazer o acompanhamento e a gestão do 

tratamento de dados, na medida em que o volume de dados é muito maior. ----------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação financeira à CIM- 

Região de Coimbra no montante de 1.212,20 € (mil duzentos e doze euros e vinte 

cêntimos), relativa à participação do Município no projeto 61 - EPD/DPO - Encarregado de 

Proteção de Dados/DATA Protection Officer. --------------------------------------------------------------  

 10- CIM-Região de Coimbra - Pedido de comparticipação financeira - procedimentos 
de auditorias Energéticas das Piscinas Municipais da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra; --------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo 15673/2022. ------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação financeira à CIM- 

Região de Coimbra no montante de 4.765,02 € (quatro mil setecentos e sessenta e cinco 

euros e dois cêntimos), relativa à participação do Município em procedimentos de auditorias 

Energéticas das Piscinas Municipais da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra; -  

 11- CIM-Região de Coimbra - Pedido de comparticipação financeira projeto 94 - 
Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço (RJSC); -----------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo 15641/2022. ------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação financeira à CIM- 

Região de Coimbra no montante de 4.377,85 € (quatro mil trezentos e setenta e sete euros 

e oitenta cinco cêntimos), relativa à participação do Município no projeto 94 - Regime 

Jurídico da Segurança do Ciberespaço (RJSC). ----------------------------------------------------------  

 12- Dueceira - Pedido de comparticipação financeira - candidatura de Cooperação 
Interterritorial e Transnacional dos Grupos de Ação Local - "QTS2A - Qualificar o 
Turismo Sustentável, Ativo e Ambiental"; --------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo 15687/2022. ------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação financeira à Dueceira 

no montante de 459,10 € (quatrocentos e cinquenta e nove euros e dez cêntimos), relativa à 

participação do Município na candidatura de Cooperação Interterritorial e Transnacional dos 

Grupos de Ação Local - "QTS2A - Qualificar o Turismo Sustentável, Ativo e Ambiental". ------  

 13- Dueceira - Pedido de comparticipação financeira - candidatura LIFE LIGNOBIO; -  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo 15649/2022. ------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação financeira à Dueceira 

no montante de 2.014,58 € (dois mil e catorze euros e cinquenta e oito cêntimos), relativa à 

participação do Município na candidatura LIFE LIGNOBIO. --------------------------------------------  

14- Árvores e Presépios de Natal | Concurso 2022 | Normas e Boletim; ---------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo 15721/2022. ------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as normas e boletim de inscrição, bem 

como os prémios a atribuir ao Concurso de 2022 de Árvores e Presépios de Natal. ------------  
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15- Protocolo de Parceria Tripartido - Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 
Poiares e Círculo de Artes Plásticas da Academia de Coimbra - Projeto Clube Ciência 
Viva na Escola "CiênciArte" - Para Ratificação; ------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Protocolo. ----------------------------------------------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a subscrição do Protocolo de Parceria 

Tripartido - Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares e Círculo de Artes Plásticas 

da Academia de Coimbra - Projeto Clube Ciência Viva na Escola "CiênciArte". ------------------  

16- Alargamento de participantes no programa "Natal em Atividade 2022" - Para 
ratificação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o despacho, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

DESPACHO Nº 113 / 2022 -------------------------------------------------------------------------------------  

Alargamento de Participantes no Programa “Natal em Atividade 2022” -----------------------------  

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

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

- O Município desenvolve programas de ocupação de tempos livres para crianças e jovens, 

promovendo hábitos de vida saudável, através da prática regular de atividade física e 

desportiva, fomentando a participação cultural e desportiva de uma forma generalizada na 

população mais jovem, nos períodos de interrupção letiva; --------------------------------------------  

- A realização das atividades físicas, desportivas, culturais e lúdicas contribuirão para o 

desenvolvimento da formação pessoal, social e educativa de todos os participantes, 

fomentando também a aquisição de estilos de vida saudáveis; ---------------------------------------  

- Nos termos da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é 

competência da Câmara Municipal “Promover a oferta de cursos de ensino e formação 

profissional dual, no âmbito do ensino não superior, e apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo 

aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças”; ----------------  

- Deste modo, foram aprovadas, na reunião de Câmara Municipal de 02 de dezembro de 

2022, as Normas do Programa “Natal em Atividade 2022”; --------------------------------------------  
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- De acordo com o nº 4 do artigo 7º é estipulado que “As atividades serão desenvolvidas 

com uma inscrição mínima de 10 (dez) participantes e uma inscrição máxima de 30 (trinta) 

participantes”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No entanto, verifica-se atualmente que, após contactos dos Encarregados de Educação 

com os serviços, indagando a existência do desenvolvimento deste tipo de programa, é 

possível a existência de uma maior procura por parte dos Encarregados de Educação e, por 

isso, poderão ser necessárias mais vagas; -----------------------------------------------------------------  

- No seguimento desta possibilidade, é necessário e imprescindível o alargamento das 

vagas de participação existentes, previsto no nº 4 do artigo 7.º das Normas de 

Funcionamento do Programa “Natal em Atividade 2022”, para uma inscrição máxima de 40 

(quarenta) participantes, de modo a salvaguardar os interesses dos munícipes; -----------------  

- As inscrições para participação neste Programa iniciam já na próxima semana - dia 12 de 

setembro- e, por isso, é urgente alterar o número máximo de participantes no mencionado 

Programa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, face ao exposto, e considerando que a alteração das normas de funcionamento do 

programa “Natal em Atividade 2022” só poderia ir à próxima reunião de Câmara Municipal, 

que se realiza em 16 de dezembro, DECIDO, ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 35º do 

anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aumentar o número máximo de participantes, 

previsto no nº 4 do artigo 7.º das Normas de Funcionamento do Programa “Natal em 

Atividade 2022”, para 40 (quarenta) participantes. --------------------------------------------------------  

Remeta-se à próxima reunião da Câmara Municipal, para ratificação, nos termos do n.º 3 do 

artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação.” -----------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o alargamento das vagas de 

participação existentes, previsto no nº 4 do artigo 7.º das Normas de Funcionamento do 

Programa “Natal em Atividade 2022”, para uma inscrição máxima de 40 (quarenta) 

participantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17- Pedido de Cedência de Espaços - Estádio Municipal Rui Manuel Lima | Clube de 
Futebol "Os Idosos" | 1º Trimestre de 2023; -----------------------------------------------------------  
---- Para este assunto foi presente informação técnica com registo myDoc 15386. --------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de espaços do Estádio 

Municipal Rui Manuel Lima ao Clube de Futebol “Os Idosos” de Vila Nova de Poiares para 1º 

Trimestre de 2023, nos termos da informação técnica presente. -------------------------------------  

 18- Pedido de Cedência de Espaços - Complexo Desportivo | Pavilhão 
Gimnodesportivo | Cáritas Diocesana de Coimbra (CATL de Poiares) | dezembro 
2022; -  
---- Para este assunto foi presente informação técnica com registo myDoc 15405. --------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de espaços do Complexo 

Desportivo – Pavilhão Gimnodesportivo à Caritas Diocesana de Coimbra (CATL de Poiares) 

para o dia 19 de dezembro de 2022, nos termos da informação técnica presente. ---------------  

 19- Pedido de Transporte | Associação Desportiva de Poiares | Janeiro 2023; ----------  
---- Para este assunto foi presente informação técnica com registo myDoc 15382. --------------  

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

Associação Desportiva de Poiares, nos termos da informação técnica presente. ----------------  

 20- Pedido de Transporte - Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares; ---  
---- Para este assunto foi presente informação técnica com registo myDoc 15386, com 

indicação que a requerente solicitou o adiamento da atividade para data posterior. -------------  

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

Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares. -------------------------------------------------  

21- Pedido de emissão de Certidão de Alteração à Propriedade Horizontal do edifício 
sito no lote 7 da Urb. Século XXI - Trod Invest, Lda; -------------------------------------------------  
----- Foi presente o pedido de emissão de certidão de alteração à propriedade horizontal do 

edifício sito no lote 7 da Urbanização Século XXI, apresentado por Trodi Invest, Lda.  ---------   

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

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

 22- Processo de Destaque nº 10/2022 - Horácio Manuel Carvalho dos Santos - artigo 
inscrito no Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4430, sito na Rua da Beócia, 
freguesia de Arrifana; -----------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o pedido de emissão de certidão de destaque, apresentado por Horácio 

Manuel Carvalho dos Santos, referente ao artigo inscrito na Conservatória do Registo 

Predial, sob o nº 4430, sito na Rua da Beócia, freguesia de Arrifana.  ------------------------------   
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres 

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

23- Proposta de Delegação do Município na CIM-RC das competências relativas à 
função de Entidade Gestora da AIGP de S. Miguel; -------------------------------------------------  
----- Para este assunto foram presentes a Minuta de Contrato de Delegação de 

Competências, o Estudo “Estratégia de Gestão OIGP – Modelo Agrupado de Reconversão e 

Gestão da Paisagem” e a proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que a seguir se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- PROPOSTA Nº 115 / 2022  -------------------------------------------------------------------------------  

Delegação do Município na CIM-RC das competências relativas à função de Entidade 

Gestora da AIGP de S. Miguel ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 A floresta constitui um recurso natural da maior importância, onde impera a necessidade 

de conciliação entre o regime da propriedade privada e a prossecução dos interesses 

públicos associados à floresta, seja enquanto recurso natural, seja enquanto recurso 

económico;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Em particular, interessa dotar a floresta de uma gestão ambientalmente consciente que 

permita dela retirar proveitos económicos, assegurando simultaneamente a defesa da 

floresta contra um perigo que, como é consabido, a tem assolado – o perigo de incêndio;  ---  

 Não obstante a sua importância, a floresta portuguesa não conheceu ainda um 

desenvolvimento que lhe permita quer ser uma fonte de rendimento sustentável, quer 

apresentar resiliência aos incêndios; -------------------------------------------------------------------------  

 Pelo contrário, e como se reconheceu na Resolução do Conselho de Ministros n.º 

49/2020, de 24 de junho, que cria o PTP – Programa de Transformação da Paisagem, “as 

características físicas, como o relevo ou os solos pobres, o acentuado despovoamento e 

envelhecimento da população, e consequente abandono do modelo agrossilvopastoril, a par 

de uma extensa fragmentação das propriedades, determinam um quadro marcado por 
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extensas áreas florestais de monocultura, a sua maioria não geridas, que, em presença de 

condições atmosféricas adversas, atingem níveis de perigosidade de incêndio extremo”; -----  

 Assim, assumindo a importância da “gestão ativa, enquanto pilar da prevenção dos 

incêndios rurais e da construção de uma paisagem rural sustentável e resiliente”, o PTP 

assume como objetivos específicos, entre o mais, “aumentar a área com gestão agregada 

de pequenas propriedades” e “dar resposta à baixa adesão que os territórios florestais em 

minifúndio têm em implementar projetos com escala”;  --------------------------------------------------  

 Na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2020, que cria o PTP, foi 

aprovado o Regime Jurídico da Reconversão da Paisagem (RJRP), através do Decreto-Lei 

n.º 28-A/2020, de 26 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 16/2022, de 14 de janeiro; -------  

 O RJRP prevê a constituição de AIGP – Área Integrada de Gestão da Paisagem, que 

“sujeita uma determinada área com fatores críticos de perigo de incêndio e vulnerabilidade a 

um conjunto articulado de intervenções visando, de forma integrada, a reconversão e gestão 

de espaços florestais, agrícolas e silvopastoris com o objetivo de garantir uma maior 

resiliência ao fogo e melhorar os serviços de ecossistemas, promovendo a revitalização 

destes territórios e a adaptação às alterações climáticas” e, no âmbito de cada AIGP, a 

execução de uma OIGP – Operação Integrada de Gestão da Paisagem, a qual “define, no 

espaço e no tempo, as intervenções de transformação da paisagem de reconvenção de 

culturas e de valorização e revitalização territorial, bem como o modelo operativo, os 

recursos financeiros e o sistema de gestão e de monitorização a implementar” (artigos 12.º, 

n.º 1, e 17.º, n.º 1 do RJRP);  ----------------------------------------------------------------------------------  

 O Município de Vila Nova de Poiares procedeu já à constituição da AIGP de São Miguel, 

sendo sua Entidade Promotora, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do RJRP;  ----------------------  

 Constituída a AIGP, importa agora proceder à elaboração e execução da OIGP, que são 

deveres da Entidade Gestora, nos termos do artigo 15.º, n.º 1 e artigo 16.º do RJRP;  ---------  

 Nos termos do artigo 15.º, n.º 5 do RJRP, pode o Município de Vila Nova de Poiares, 

enquanto entidade promotora da AIGP de São Miguel, assumir a função de entidade gestora 

da AIGP;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 A gestão mais eficiente da AIGP - em especial, no que respeita à prevenção de fogos - 

depõe a favor de uma gestão de nível intermunicipal que permita realizar, de forma 
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integrada, a gestão de várias AIGP, oferecendo ainda a vantagem não despicienda da 

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

 Nos termos dos artigos 116.º e seguintes da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pode o 

Município, através de contrato interadministrativo, proceder à delegação de competências 

na Comunidade Intermunicipal em todos os domínios dos interesses próprios das respetivas 

populações, competindo à Assembleia Municipal autorizar a celebração de contratos de 

delegação de competências, mediante proposta da Câmara Municipal, nos termos, 

respetivamente, dos artigos 25.º, n.º 1, alínea k) e 33.º, n.º 1, alínea ccc) da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Considerando as vantagens para o Município da gestão integrada de AIGP a nível 

intermunicipal, considera-se conveniente proceder à delegação das competências de 

Entidade Gestora da AIGP de São Miguel na Comunidade Intermunicipal da Região de 

Coimbra (CIMRC), nos termos da minuta de contrato anexo;  -----------------------------------------  

 E considerando, para efeitos do disposto no artigo 115.º, n.º 3, aplicável ex-vi artigo 122.º, 

n.º 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de acordo com o [Estudo anexo1], que a 

delegação de competências não implica um aumento da despesa pública global, antes 

gerando uma otimização dos recursos a afetar à gestão da AIGP;  ----------------------------------  

1Decorre dos preceitos indicados que a delegação de competências tem que ser precedida de um 

estudo demonstrativo dos requisitos elencados no n.º 2 do artigo 115.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contribui para o aumento da eficiência da gestão dos recursos e gera ganhos de eficácia no 

exercício das competências, uma vez que a gestão integrada evita a duplicação de funções 

e permite a sua otimização; promove a articulação entre os diversos níveis da administração 

pública, operando precisamente uma gestão em rede das diferentes AIGP municipais, 

salvaguardando-se mecanismos de informação e cooperação; ---------------------------------------  

cumpre os objetivos fixados no artigo 112.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

designadamente promovendo a melhoria da qualidade dos serviços prestados às 

populações e a racionalização dos recursos disponíveis; -----------------------------------------------  
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Tendo a honra de propor que a Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc) 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 25.º, n.º 1, alínea k) da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove:  -------------------------------------------------------------------  

submeter à Assembleia Municipal proposta de autorização para celebração de contrato de 

delegação de competências entre o Município de Vila Nova de Poiares e a CIM-RC, nos 

termos da minuta de Contrato de Delegação de Competências em anexo.” -----------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, questionando se a ZIF 

de São Miguel foi também ouvida neste processo. -------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, explicando que esta proposta não 

tem diretamente a ver com a ZIF, mas com todos os proprietários, na medida em que as 

AIGPs são definidas em função das vulnerabilidades dos territórios em relação aos 

incêndios florestais, sendo depois feito um plano de gestão para toda a área, que é 

devidamente articulado e definido com todos os proprietários. Acrescentou que o objetivo 

das AIGPs é criar sustentabilidade não só ambiental como também financeira dos próprios 

terrenos, criando uma espécie de ecossistema em que tudo o que é produzido pelo todo é 

também distribuído por todos. ----------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar submeter à Assembleia Municipal 

proposta de autorização para celebração de contrato de delegação de competências entre o 

Município de Vila Nova de Poiares e a CIM-RC, nos termos da minuta de Contrato de 

Delegação de Competências, relativas à função de Entidade Gestora da AIGP de S. Miguel -  

----- Não houve intervenção do público.  ---------------------------------------------------------------------   
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----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionando como foi 

feito o procedimento concursal da iluminação de Natal, quais os valores e as 

empresas convidadas. ------------------------------------------------------------------------------------  

----- Questionou também sobre as obras que estão novamente a ser executadas na 

Risca Silva, onde já houve uma intervenção recente, questionando se se trata de um 

serviço que ficou mal feito. Apontou ainda que, tal como da primeira vez, a 

sinalização volta a não estar perceptível, aparecendo apenas uma primeira 

indicação de desvio, sem mais sinalização posterior. Ainda sobre esta intervenção 

questionou qual a duração das obras. ---------------------------------------------------------------  

----- Questionou também o motivo porque deixou de ser enviada a agenda mensal de 

atividades, considerando que era importante, dado que nem todas as pessoas têm 

acesso à internet e às redes sociais. -----------------------------------------------------------------  

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

continuam as queixas do mau atendimento e funcionamento do Centro de Saúde, e 

que considerando que a CIM-RC tomou uma posição quanto à necessidade de 

horários alargados, e considerando ainda que haverá também transferência de 

competências nesta área, apontou que Poiares também tem direito a ter horários 

alargados e melhor atendimento no centro de saúde. -------------------------------------------  

----- Referiu ainda ter tido conhecimento de que as estruturas desportivas só 

funcionam em horário normal de expediente, e considerou que deveria ser 

repensado porque é ao fim-de-semana que as pessoas têm mais tempo e se o 

Município não dá resposta e não dá uso ao espaço, os equipamentos degradam-se 

e as pessoas deslocam-se para outros concelhos vizinhos. -----------------------------------  

----- Sobre a transferência de competências na área da ação social, disse ter tido 

conhecimento do adiamento para a abril, e questionou se o município já reuniu com 

as IPSS, dado que as IPSS já têm planeamento de atividades para 2023, com 
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compromissos já assumidos, questionando ainda se já há alguém formado para 

assumir estas funções. -----------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, dando conta de que 

já decorreu a eleição dos jovens autarcas, tendo sido eleita a jovem Cristiana Paiva. 

Deu conta também de que foram hasteadas as bandeiras Eco-Escolas tanto no 

Agrupamento de Escolas, como em todos os centros escolares. ----------------------------  

----- Informou ainda da realização das festas de natal nas escolas do primeiro ciclo e 

pré-escolar, apontando que o trabalho realizado e demonstrado nas AEC’s foi muito 

satisfatório, gerando um feedback muito positivo, num reconhecimento generalizado 

do bom trabalho desenvolvido. -------------------------------------------------------------------------  

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

um voto de boas-festas para todos e que 2023 seja muito feliz, com saúde, trabalho 

e muitos sucessos pessoais. ---------------------------------------------------------------------------  

----- Iluminação de Natal – Informou tratar-se de um ajuste direto, com a única 

entidade do concelho que trabalha nesta área e que o valor total é de 4.080 euros, 

acrescido de IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Obras na Risca Silva – Informou que se trata de obras a cargo da APIN, em 

que foram detetados erros de execução, pelo que foi contactada a empresa 

responsável pela empreitada que se encontra a realizar nova intervenção para repor 

o que não ficou bem executado. No que respeita à sinalização, informou que a 

mesma é sempre comunicada previamente aos técnicos da unidade de obras 

públicas e que, naturalmente estão em conformidade com o legalmente exigido.  ------  

----- Agenda Mensal – disse não ter conhecimento da razão de não estar a ser 

rececionada e irá dar indicação ao gabinete de comunicação para que se retome a 

regularidade do envio da mesma. ---------------------------------------------------------------------  
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----- Centro de Saúde – deu conta de que a decisão tomada no âmbito da CIM é a 

de haver uma exigência, junto do Ministério da Saúde, para que possam ser 

alargados os horários de atendimento e reforço do primeiro atendimento nos 

cuidados primários de saúde, que seria a melhor forma de reduzir a pressão 

colocada nos hospitais centrais. Quanto à assunção de competências, há também 

uma posição conjunta por todos os municípios da CIM-RC, que é a de não se 

proceder à assinatura do auto de transferência de competências sem que estejam 

asseguradas as condições para esse efeito, dado que, mesmo sem as competências 

assumidas, o município já tem o ónus, e é à porta da Câmara Municipal que as 

pessoas vêm bater por causa do mau funcionamento dos serviços. ------------------------  

----- O Município já tem uma trabalhadora alocada no atendimento telefónico, bem 

como trabalhadores para a higienização e limpeza, além de assumir também a 

manutenção dos espaços verdes, tudo a expensas próprias. Recordou que também 

assumiu a intervenção no edifício, até onde foi possível, no âmbito do financiamento 

existente, e nas áreas em que os técnicos da ARS indicaram ser mais urgente 

intervir.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Acrescentou que a proposta de transferência de competências atual apenas se 

restringe à manutenção dos espaços e edifícios, sem que o Município possa ter 

qualquer opinião ou responsabilidade em matéria de gestão de funcionamento e, 

mesmo sem ter competências assumidas já é ao Município que as pessoas se vêm 

queixar, pelo que a intenção é a de não assinar o auto de transferência de 

competências nos termos atuais. ----------------------------------------------------------------------  

----- Adiantou ainda que não se vê qualquer mudança de atitude por parte da tutela, 

referindo que os técnicos não são suficientemente protegidos e estimulados para se 

manterem nestes serviços. Considerou que é necessário dizer ‘basta’, porque o 

abandono a que tem sido votado o SNS é gritante. ----------------------------------------------  

----- Estruturas desportivas – Reconheceu que não há capacidade de resposta em 
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matéria de recursos humanos para assegurar o funcionamento dos equipamentos 

fora dos horários de expediente. Explicou que o município se encontra impedido de 

contratar recursos humanos, estando cada vez mais a recorrer a prestadores de 

serviços, o que não garante, nem estabilidade profissional, nem poupança de 

custos. Disse estar a ser equacionada, com os serviços de informática, uma solução 

digital para garantir o acesso das pessoas através de uma pré-reserva, o que 

evitaria a necessidade de recursos humanos presentes. ---------------------------------------  

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

esse serviço pudesse ser assegurado por uma associação. ----------------------------------  

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

isso já foi tentado, mas sem resultado. Referiu que, em tempos, já houve um acordo 

com a entidade a quem está concessionado o bar do jardim para que assegurasse 

também o acesso e vigilância dos equipamentos do complexo desportivo, mas agora 

não acontece, porque a entidade não quer assumir essa responsabilidade. --------------  

----- Competências na Ação Social – Informou que houve, de facto, um adiamento 

da entrada em vigor da transferência de competências, num processo conduzido 

pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, e em que houve também 

ajuste das posições e contrapartidas inicialmente previstas, passando de 25 mil 

euros para 174 mil, face à necessidade de reforçar a contratação de novos 

colaboradores para este efeito. Disse também que foi ainda aberta a possibilidade 

de financiamento para as infraestruturas e mais um conjunto de outras rubricas em 

função do número de utentes efetivo em cada concelho. ---------------------------------------  

----- Acrescentou que as competências irão ser assumidas a partir de 1 de abril e 

que o Município está a identificar técnicos para poder assumir estas funções. ----------  

----- Manifestação de Pesar e Agradecimento – Apresentou uma manifestação de 

pesar pelo falecimento do Dr. Pedro Louro, do INIAVE, que esteve desde o início 

nos órgãos de gestão do Centro de Competências da Caprinicultura, e que há 15 
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

meses padeceu de uma doença oncológica, que se tem vindo a agravar e que 

culminou com o falecimento durante a presente semana. Expressou ainda o seu 

agradecimento e reconhecimento público por toda a colaboração, dedicação e 

trabalho desenvolvido pelo Dr. Pedro Louro. -------------------------------------------------------  

----- Campanha de incentivo às compras de Natal no comércio local – deu conta 

de que está a correr muito bem, com grande adesão. -------------------------------------------  

----- Boas-Festas – formulou votos de um Santo e Feliz Natal a todos os presentes e 

um próspero Ano de 2023. ------------------------------------------------------------------------------  

----- De acordo com o preceituado no art.º 57 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a ata 

foi lida, aprovada em minuta, e assinada pelo Sr. Presidente e por mim que a elaborei. -------  

----- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 16 horas e 42 minutos. -----------  
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