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----- Reunião Ordinária Pública de 18 de março de 2022 no Salão Nobre da Câmara 

Municipal  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

----- VEREADORES: José Guilherme Henriques de Carvalho Féteira  ---------------------------------   

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

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

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

----- FALTA: Vereadora Ana Lara Henriques de Oliveira.  ----------------------------------------------  

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

----- A Câmara considerou justificada a falta da Sra. Vereadora.  -------------------------------------  

1- Ata nº 11/2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto não participou o Sr. Vereador José Guilherme 

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

----- Foi presente a Ata nº 11/2022. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 11/2022. ------------------------------ 

2- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - art.3274 – Ratificação  -----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 3068/2022. -  

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

Preferência/Casa Pronta – art.º 3274.  -----------------------------------------------------------------------  

3- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - art.5151 – Ratificação  -----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 3326/2022. -  



 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Preferência/Casa Pronta – art.º 5151.  -----------------------------------------------------------------------  

4- Pedido de emissão de Certidão de Não exercício do Direito de Preferência - 
art.1501 – ratificação  -----------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 2483/2022. -  

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

certidão de Não exercício do Direito de Preferência – artº.1501.  -------------------------------------  

5- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria ------------------------------------------   
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 17 de março de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.032.728,30 € (um milhão e trinta e 

dois mil, setecentos e vinte e oito euros e trinta cêntimos) e em Operações não Orçamentais 

a quantia de 255.653,18 € (duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três 

euros e dezoito cêntimos).  -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

489.194,89 € quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e quatro euros e oitenta e 

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

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

7- Associação de Estudantes da Escola EB 2, 3/S Dr. Daniel de Matos Vila Nova de 
Poiares - cedência de espaços do Complexo Desportivo - Torneio desportivo -----------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 18/2022 do Sr. Presidente da Câmara, que 

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

“PROPOSTA Nº 18 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A Associação de Estudantes da Escola EB 2, 3/S Dr. Daniel de Matos Vila Nova de Poiares, é uma 

Associação que tem demonstrado sempre uma grande dinâmica de intervenção em atividades e 

eventos para os estudantes, mas também com uma intervenção mais abrangente em todos os jovens 

do Concelho.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesse seguimento e tendo diversas atividades e eventos preparados para o ano de 2022, apresentou 

requerimento, solicitando a cedência de espaços do Complexo Desportivo, para a realização de um 

Torneio Desportivo, na modalidade de futsal, que pretende envolver toda a comunidade escolar e 
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ainda outros interessados, promovendo assim uma atividade no concelho aberto a todos que 

pretendam participar com inscrição prévia.  -----------------------------------------------------------------------------  

Considerando a pertinência da realização deste evento e o empenho e compromisso da Associação de 

Estudantes da Escola EB 2, 3/S Dr. Daniel de Matos na dinamização deste tipo de atividades que por sua vez 

incutem nos jovens a prática de atividade física e desportiva, tão importante para o seu desenvolvimento 

pessoal, como também a importância destes eventos serem realizados no Concelho, os quais prestigiam, a 

Associação, o Agrupamento de Escolas, toda a comunidade escolar, os poiarenses e também o bom nome do 

concelho de Vila Nova de Poiares, dando a conhecer o desporto praticado no nosso concelho.  ------------------------  

Pelo exposto, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares no âmbito das suas 

funções, propõe a cedência das Instalações Desportivas do Complexo Desportivo para a realização 

do Torneio mencionado.”  ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência das Instalações Desportivas 

do Complexo Desportivo para a realização do Torneio Desportivo de Futsal, à Associação 

de Estudantes da Escola EB 2, 3/S Dr. Daniel de Matos Vila Nova de Poiares.  ------------------  

8- Protocolo de Parceria com o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares - 
Jardim de Infância de Vila Nova de Poiares - Clubes Ciência Viva – Ratificação  --------  
----- Para este assunto foi presente o Protocolo de Parceria. -----------------------------------------  

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

com o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares - Jardim de Infância de Vila Nova 

de Poiares - Projeto Clubes Ciência Viva. -------------------------------------------------------------------  

9- Associação de Pais e Encarregados de Educação - Cedência Espaço CCP - 
Auditório – Ratificação  ---------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 3454/2022. -  

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

espaço CCP-Auditório, efetuado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação.  ----   

10- Auto Marques Competições - cedência de duas tendas - XIII RALLY Ibérico SOLO-
ESCORT – Ratificação  ----------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 19/2022 do Sr. Presidente da Câmara, que 

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

“PROPOSTA Nº 19 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A equipa “Auto Marques Competições - Vila Nova de Poiares”, constituída por Piloto e Co-Piloto 

Poiarenses, António Marques e Ricardo D’Almeida, respetivamente, irão participar no XIII RALLY 

Ibérico SOLO-ESCORT que se realiza nos dias 4 e 5 de março de 2022 em Cornellana - Salas 

(Astúrias) – Espanha.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A equipa solicitou a cedência de duas tendas do Município com a respetiva publicidade institucional 

do Município, para utilização no evento em causa.  -------------------------------------------------------------------  
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Sendo que a participação nestes eventos, divulga o nome e a imagem do Município de Vila Nova de 

Poiares em termos internacionais, é uma oportunidade e mais valia para a publicitação do território 

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

Considerando a importância da participação neste evento, a respetiva possibilidade de promoção do 

Município, e dado o exposto, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares no âmbito 

das suas funções, propõe a cedência de duas tendas, conforme solicitado pela equipa Poiarense 

participante “Auto Marques Competições - Vila Nova de Poiares”. ------------------------------------------------  

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

duas tendas, solicitado pela equipa Poiarense “Auto Marques Competições” participante no 

XIII RALLY Ibérico SOLO-ESCORT.  ------------------------------------------------------------------------  

11- Associação de Futebol de Coimbra - FINAL DA TAÇA AFC - INICIADOS FUTSAL - 
Pedido de Cedência do Pavilhão Municipal de Vila Nova de Poiares  -------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 3360/2022. -  

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

Municipal de Vila Nova de Poiares, efetuado pela Associação de Futebol de Coimbra e 

destinado a prova FINAL DA TAÇA AFC - INICIADOS FUTSAL.  ------------------------------------  

12- Filarmónica Fraternidade Poiarense - Cedência de Espaços CCP - Salão de 
Congressos e Auditório  --------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 3698/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de espaços CCP-

Salão de Congressos e Auditório, efetuado pela Filarmónica Fraternidade Poiarense.  --------  

13- Minuta de Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros | 2022 - Associação 
2Mãos4Patas  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto  esteve ausente o Sr. Vereador José Guilherme 

Feteira, nos termos do nº 4 do art.º 31º do CPA. -------------------------------------------- 

----- Para este assunto a minuta de Protocolo.  ------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar minuta de Protocolo de Atribuição de 

Apoios Financeiros | 2022, a celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e a 

Associação 2Mãos4Patas  --------------------------------------------------------------------------------------  

----- Neste momento, retomou os trabalhos o Sr. Vereador José Guilherme Feteira.  -----------  

14- Pedido de emissão de certidão de compropriedade - art.º 1722  -------------------------  
----- Foi presente o pedido de emissão de certidão de compropriedade, apresentado por 

Matlaw - Sociedade de Advogados, SP, RL, representante legal de Stuart, relativo ao prédio 

rustico, artigo nº 1722, sito em Ponte de Pedra, freguesia de Arrifana.  -----------------------------   
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, de acordo com os pareceres  

dos serviços técnicos.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

15- Processo de Obras nº 5/2022 - Legalização e licenciamento de conclusão de 
construção de edifício destinado a armazém - Anellore Madeleine Verhoest - Rua 
Vale do Lobo, n.º 20, Vendinha  ----------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 5/2022, cujo titular é Anellore Madeleine Verhoest, 

processo constituído com vista à legalização e licenciamento de conclusão de construção de 

edifício destinado a armazém, sito em Rua Vale do Lobo, n.º 20, Vendinha, 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, com a condições impostas. -------------------------------------------------------- 

 16- Procedimento de contratação pública para execução da empreitada de 
construção de "Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal" - Relatório Final e 
Adjudicação  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 3641/2022, 

acompanhada do relatório final e minuta do contrato de adjudicação. -------------------------------  

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

aprovar todas as propostas constantes no relatório final, nomeadamente a decisão de 

adjudicação da execução da empreitada de construção de "Ciclovias Urbanas e Vias de 

Circulação Pedonal" à sociedade Windpark, Lda., no valor de 1.064.865,79 € (um milhão e 

sessenta e quatro mil oitocentos e sessenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, aprovar a minuta do contrato de adjudicação da empreitada.  --------------  

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

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD.  --------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

 

----- Interveio o Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, 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 16 horas e 05 minutos. -----------  
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