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----- Reunião Ordinária Pública de 7 de janeiro de 2022 no Salão Nobre da Câmara Municipal  ----  

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

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

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

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

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

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

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

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

1- Ata nº 6/2021;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a ata nº 6/2021.  ----------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a Ata nº 6/2021.  --------------------------------  

2- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria;  -----------------------------------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 30 de dezembro de 2021, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.255.960,81 € (Um milhão, 

duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta euros e oitenta e um cêntimos) e 

em Operações não Orçamentais a quantia de 264.107,02 € (duzentos e sessenta e quatro 

mil, cento e sete euros e dois cêntimos). ---------------------------------------------------------------------  

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

3- Informação dos serviços;  --------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira – 

Contabilidade, no período compreendido entre 17 e 31 de dezembro de 2021, no valor total 

de 801.173,46 € (oitocentos e um mil cento e setenta e três euros e quarenta e seis 

cêntimos).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 31 de 

dezembro de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

4- Ocupação de Espaço Público (dois lugares de estacionamento) para instalação de 
esplanada - Grade & Oliveira, Lda;  -----------------------------------------------------------------------  
----- Para este ponto foi presente a proposta nº1/2022 da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

----- “PROPOSTA Nº 1 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------  

Ocupação de Espaço Público (dois lugares de estacionamento) para instalação de 

esplanada  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 

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

Para devida deliberação de autorização de ocupação dos lugares de estacionamento, nos 

termos e para os efeitos do referido art. 23º, nº 3 do Regulamento Municipal de 

Estacionamentos de Duração Limitada, dever-se-á considerar o Interesse Público Municipal 

que deve nortear o apoio municipal à economia local decorrente do período excepcional que 

ainda vivemos, fruto da situação pandémica provocado pelo SARS-Cov2 e doença COVID-

19. Na verdade, dever-se-á considerar Interesse Público e, consequentemente, aplicar as 

medidas excepcionais que se entendam por necessárias e adequadas ao melhor 

cumprimento das medidas de (des)confinamento de acordo com as orientações da Direção 

Geral da Saúde (DGS) e do Governo, a avaliar a cada momento, as quais têm vindo a afetar 

e continuarão, previsivelmente, a afetar, entre outros, o setor da restauração e similares 

(restaurantes, cafés, pastelarias, com e sem esplanadas) ainda durante todo o ano de 2022. 

Ora, quer as últimas orientações da DGS, quer as últimas Resoluções do Conselho de 

Ministros vêm mantendo algumas restrições, designadamente quanto à ocupação dos 

espaços, ao distanciamento social, bem como à necessária verificação de certificados de 

vacinação, certificados de recuperação ou certificados de testagem negativa; verifica-se, no 

entanto, a permissão da ocupação ou o serviço em esplanadas, desde que respeitadas, com 

as necessárias adaptações, as orientações da Direção-Geral de Saúde para o setor da 

restauração, dispensando algumas exigências de testagem, vacinação e/ou recuperação.  --  

Atentos ao impacto que a situação pandémica acarretou a vários setores de atividade e, em 

particular, ao setor da restauração e similares, bem como à necessária salvaguarda da 
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saúde e segurança das pessoas em situação de maior risco de contágio (como o é o serviço 

de refeições), os estabelecimentos de restauração e bebidas deverão manter algumas 

regras como a redução da capacidade máxima do estabelecimento (incluindo balcão, e 

esplanada), por forma a assegurar o distanciamento físico recomendado e privilegiar a 

utilização de espaços destinados aos clientes em áreas exteriores como as esplanadas.  ----  

É evidente e reconhecido que um dos sectores que será mais fortemente afetado será o da 

restauração, bebidas e similares, não apenas porque se mantiveram fechados por período 

mais prolongado que outros sectores de atividade, mas também porque terão de manter 

implementadas medidas rígidas de higienização e limpeza dos espaços, de proteção 

individual dos trabalhadores e de distanciamento social, com a consequente diminuição da 

capacidade de serviço.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Ora, é natural que aqueles estabelecimentos tenham, não apenas despesas acrescidas, 

como receitas gravemente diminuídas (pela paragem, pela eventual falta de procura inicial 

pelo receio da população, e ainda pela necessidade de redução drástica da capacidade de 

lotação em espaço coberto), sendo também dever de todos apoiar medidas de recuperação 

económica.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A potenciação da utilização do espaço público (espaço ao ar livre) garantirá a que os 

estabelecimentos, especialmente os de restauração, bebidas e similares, assegurem maior 

segurança aos clientes/utilizadores, potenciando um maior distanciamento social e evitando 

aglomerações no interior daqueles estabelecimentos.  --------------------------------------------------  

Como é já bem conhecido, os espaços de menor dimensão que se dediquem à prestação de 

serviços de restauração, bebidas e similares, terão graves dificuldades de viabilidade caso 

cumpram as normas - o que, naturalmente, pretendemos -, e ainda se restringirem à 

utilização ao interior dos estabelecimentos.  ---------------------------------------------------------------  

Assim, parece lógica a opção da utilização do maior espaço público disponível, permitindo 

maior lotação (expandindo a possibilidade de negócio neste período mais difícil de 

recuperação que ainda se mantém e que se antevê se manterá durante todo este ano de 

2022), incluindo-se aqui também o espaço destinado a estacionamentos, neste período 

ainda transitório e excepcional, em simultâneo com a necessidade de garantia do 

cumprimento das medidas e recomendação da Direção Geral de Saúde e do Governo de 

Portugal, em especial no que respeita ao afastamento/distanciamento social e consequente 

diminuição da lotação dos estabelecimentos (particularmente em espaços fechados).  --------  
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À próxima reunião da Câmara Municipal para deliberação, devendo:  ------------------------------  

- O limite temporal da instalação da esplanada (ocupação de espaço público para instalação 

de esplanada) ser fixado até ao final do ano (31.12.2022);  --------------------------------------------  

- Ser promovida/mantida a Mera Comunicação Prévia do estabelecimento de Restauração e 

Bebidas pelo explorador;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Ser autorizada a ocupação do espaço público indicado - dois lugares de estacionamento, 

os quais ficarão inviabilizados para o fim a que se destinam –, nos termos do disposto no 

art. 23º, nº 3 do Regulamento Municipal de Estacionamentos de Duração Limitada.  -----------  

- Ser o processo instruído e tramitado nos Serviços Municipais, com o devido conhecimento 

da Junta de Freguesia de Poiares-Santo André, autarquia à qual deverá posteriormente ser 

remetido, atendendo à competência para o licenciamento e eventual aplicação de taxas pela 

ocupação de espaço público para a instalação de esplanada.” ---------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de autorização de ocupação 

do espaço público de dois lugares de estacionamento para instalação de esplanada até 

31/12/2022, nos termos da proposta acima transcrita. ---------------------------------------------------    

5- Situação Social - proposta de apoio - inf. 26/2022;  ----------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo mydoc nº 26/2022. -----  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio financeiro a 

pagar diretamente aos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, no valor de 404,80€ 

(quatrocentos e quatro euros e oitenta cêntimos). --------------------------------------------------------  

6- Programa "Poiares a Pedalar 2022" - Normas de participação;  ---------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação com registo mydoc nº 25/2022, 

acompanhada das normas de participação no programa Poiares a Pedalar 2022, bem com 

da respetiva ficha de inscrição. --------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de participação no projeto 

Poiares a Pedalar para o ano de 2022. ----------------------------------------------------------------------  

7- Erasmus+ Sport Nature 3.0 | ARSM - Reunião transnacional Mielec - apoio 
financeiro;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo mydoc nº 15622/2021.  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio financeiro à 

Associação Recreativa de São Miguel, para despesas de reunião transnacional em Mielec, 

no valor de 856,54 euros. (oitocentos e cinquenta e seis euros e cinquenta e quatro 

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

8- Minuta de Contrato Programa 2022 | Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Vila Nova de Poiares; ---------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo mydoc nº 24/2022, 

acompanhada da minuta de contrato programa a celebrar com a Associação Humanitária de 

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

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato programa para o 

ano de 2022 a celebrar com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila 

Nova de Poiares. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

9- Processo de Obras n.º 10/2021 - Legalização de alterações - Maria Júlia dos 
Santos Laranjeira - Avenida Afonso Henriques, n.172, Vale Verde, Pereiro de Além; --  
----- Foi presente o processo de obras nº 10/2021, cujo titular é Maria Júlia dos Santos 

Laranjeira, processo constituído com vista ao licenciamento de alterações de edifício de 

habitação, sito em Avenida Afonso Henriques, n.172, Vale Verde, Pereiro de Além, 

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

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

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

10- Processo de Obras nº 47/2021 - Alteração ao uso de edifício - António José Lucas 
Cardoso - Rua Padre José Vicente Gomes de Moura, n.º 44, Póvoa da Abraveia;  -------  
----- Foi presente o processo de obras nº 47/2021, cujo titular é Maria Júlia dos Santos, 

processo constituído com vista ao licenciamento de alterações ao uso de edifício, sito em 

Rua Padre José Vicente Gomes de Moura, n.º 44, Póvoa da Abraveia, freguesia de Poiares 

(Santo André), destinado à aprovação do projeto de arquitetura.  ------------------------------------   

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

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

11- Licenciamento Simplificado de Instalações de Armazenamento GPL Classe A1 - 
Petrogal, S.A - Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades - Av. de Poiares n.º 
92 (Quinta das Camélias);  -----------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o pedido de licenciamento simplificado de instalações de armazenamento 

GPL, classe A1, apresentado por Petrogal, S.A., referente a instalação de reservatório 
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

GPL/propano para consumo próprio, localizado nas instalações da Irmandade de Nossa 

Senhora das Necessidades, sita na Av. de Poiares n.º 92, Quinta das Camélias, freguesia 

de Poiares (Santo André).  --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

12- Pedido de emissão de certidão de compropriedade - Mafalda Filipa Marta Dias - 
artigo nº 232 - Freguesia de Poiares (Santo André);  -----------------------------------------------  
----- Foi presente o pedido de emissão de certidão de compropriedade, referente ao artigo 

rústico nº 232 da freguesia de Poiares (Santo André), apresentado por Mafalda Filipa Marta 

Dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD.  -----------------------------------------  

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

----- 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 15 horas e 47 minutos. -----------  
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