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Minuta da ATA Nº 13/2022  

----- Reunião Ordinária Pública de 1 de abril de 2022 no Salão Nobre da Câmara Municipal  -------  

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

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

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

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

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

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

 ----- FALTA: Sr. PRESIDENTE João Miguel Sousa Henriques, justificada por se encontrar 

ausente em representação do Município. -------------------------------------------------------------------- 

----- Havendo quórum e face à ausência do Sr. Presidente, a Sra. Vereadora Maria da Luz 

Pedroso assumiu a presidência da reunião, saudou os presentes e declarou aberta a 

reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------- Ordem do dia  ------------------------------------------   

PRESIDÊNCIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UNIDADE ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------------------------------------  
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS -----------------------------------------------------------------  
Jurídico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1- Proposta para início do procedimento tendente à 2ª alteração ao Regulamento da 
POIARTES - Feira Nacional de Artesanato, Gastronomia, Caprinicultura, Agrícola, 
Comercial e Industrial de Vila Nova de Poiares ------------------------------------------------------  
 ----- Para este assunto foi presente a proposta nº 20/2022, do Sr. Presidente da Câmara, 

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

“Proposta nº 20/200 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Início do procedimento tendente à 2ª alteração ao Regulamento da POIARTES – Feira Nacional de 
Artesanato, Gastronomia, Caprinicultura, Agrícola, Comercial e Industrial de Vila Nova de Poiares  ----  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, no âmbito das suas competências e de acordo com o 
consignado nas alíneas u) e ff) do nº 1 do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
tem o dever de promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos de 
âmbito cultural, social, recreativa, educativa e económica de interesse municipal. Com a realização e 
dinamização destas atividades pretende a Câmara Municipal potenciar e valorizar os recursos 
endógenos do território, designadamente o artesanato, a gastronomia local, a agropecuária e a 
agricultura. Estas atividades, para além de promoverem o desenvolvimento social e económico 
municipal, pretendem também, paralelamente, incrementar a atividade comercial e industrial e 
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proporcionar momentos recreativos e culturais, nomeadamente espetáculos musicais, animações de 
rua, entre outros.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O certame POIARTES – Feira Nacional de Artesanato, Gastronomia, Caprinicultura, Agrícola, 
Comercial e Industrial de Vila Nova de Poiares, devido ao facto de ser um evento anual, houve a 
necessidade de ser estabelecido, em regulamento, um conjunto de normas que disciplinam o evento.  
Todavia, o Regulamento da POIARTES, Regulamento n.º 293/2015, publicado em 2 de junho de 
2015, 2ª série do DRE, carece de algumas retificações e de alterações para evitar dúvidas e 
esclarecer alguns aspetos sobre o regulamento do evento.  --------------------------------------------------------  
Urge agora proceder à 2ª alteração do regulamento que irá permitir que, quer os participantes, quer 
os visitantes, tenham conhecimento das regras de participação em devido tempo, por forma a 
confirmarem a sua participação ou visita de acordo com os interesses conhecidos e atempadamente 
definidos. Este pressuposto visa um ganho na organização e gestão de recursos, bem como na 
transparência e segurança, o que certamente servirá para conferir maior prestigio e dinamismo 
económico-social ao concelho de Vila Nova de Poiares. É de realçar que alguns dos aspetos a alterar 
são fruto dos processos de avaliação sobre o evento, com opiniões e sugestão dos participantes e 
visitantes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De acordo com o nº1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo (doravante CPA), 
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro: “[O] início do procedimento é 
publicitado na Internet, no sítio institucional da entidade pública, com a indicação do órgão que 
decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma 
como se pode processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a 
elaboração do regulamento”.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, e tendo em conta que o artigo 98.º do CPA não define qualquer prazo de constituição de 
interessados para a apresentação de contributos para a elaboração do projeto de regulamento e que, 
de acordo com o artigo 100.º do CPA, o projeto de regulamento deve ser submetido a audiência dos 
interessados, que se tenham constituído como tal no procedimento, proponho que a Câmara 
Municipal que delibere e aprove:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
a) A abertura do procedimento tendente à 2ª alteração do regulamento da POIARTES - Feira 
Nacional de Artesanato, Gastronomia, Caprinicultura, Agrícola, Comercial e Industrial de Vila Nova de 
Poiares;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
b) Que a participação da iniciativa procedimental deverá efetuar-se no sítio institucional do Município 
de Vila Nova de Poiares, sendo que os interessados deverão constituir-se como tal no procedimento, 
no prazo de 5 dias úteis a contar da data da publicitação de aviso no site do Município, com vista à 
elaboração do regulamento;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Que a apresentação dos contributos para a elaboração do regulamento deve ser formalizada por 
escrito e dirigido ao Presidente da Câmara, através do correio eletrónico 
geral@cm.vilanovadepoiares.pt ou via postal.” -------------------------------------------------------------------------  

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

aprovar abertura do procedimento tendente à 2ª alteração do regulamento da POIARTES - 

Feira Nacional de Artesanato, Gastronomia, Caprinicultura, Agrícola, Comercial e Industrial 

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

------ Mais deliberou que, a participação da iniciativa procedimental deverá efetuar-se no sítio 

institucional do Município de Vila Nova de Poiares, sendo que os interessados deverão 

constituir-se como tal no procedimento, no prazo de 5 dias úteis a contar da data da 

publicitação de aviso no site do Município, com vista à elaboração do regulamento.  -----------  
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----- Deliberou ainda que, a apresentação dos contributos para a elaboração do regulamento 

deve ser formalizada por escrito e dirigido ao Presidente da Câmara, através do correio 

eletrónico geral@cm.vilanovadepoiares.pt ou via postal.  ----------------------------------------------  

   2- Adenda - Contrato de comodato para cedência de utilização temporária e 
gratuita da antiga escola primária do Vilar ------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 21/2022, do Sr. Presidente da Câmara, 

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

“Proposta nº 21/2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adenda - Contrato de comodato para cedência de utilização temporária e gratuita da antiga escola 
primária do Vilar-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Cristiana Soraia Almeida, técnica de Gestão do Ambiente e de Interpretação da Natureza e dos 
Espaços Rurais, Munícipe de Vila Nova de Poiares, solicitou à Câmara Municipal, em 2020, a 
cedência da antiga escola primária do Vilar, inativa há mais de vinte anos, por forma a lançar o seu 
projeto, Planeta Aquarela.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por conseguinte, foi deliberado e aprovado, em reunião da Câmara Municipal de 05/06/2020, o 
subsequente:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) O reconhecimento de que o projeto tem interesse municipal;  --------------------------------------------------  
b) A cedência, a título de comodato, da antiga escola primária do Vilar à empreendedora;  ----------------  
c) A minuta do contrato de comodato.  ------------------------------------------------------------------------------------  
Nesta senda, foi assinado, em 02 de julho de 2020, o referido contrato de comodato.  ----------------------  
Decorridos dois anos deste inovador projeto no Concelho, verificou-se que o mesmo:  ---------------------  

- combateu o isolamento da população da aldeia do Vilar, recriando a vivência da aldeia, a partilha de 

conhecimentos, o contacto direto com a população local, a sensibilização para as questões 
ambientais e a revitalização da escola;  ----------------------------------------------------------------------------------  
- dinamizou diversas atividades pedagógicas, nomeadamente para grupos de crianças, famílias e 

escolas, o que permitiu momentos de partilha, aprendizagem e descoberta ao ar livre;  --------------------  

- promoveu sempre o Município de Vila Nova de Poiares, aquando da divulgação das suas atividades;  

- atraiu mais visitantes ao Município, provenientes de toda a parte de Portugal continental, 

principalmente das grandes cidades;  -------------------------------------------------------------------------------------  

- suscitou interesse pelo artesanato e pela gastronomia do Município, uma vez que nas atividades são 

utilizadas peças de artesanato e realizadas receitas típicas do mesmo.  ----------------------------------------  
É importante relembrar que o seu projeto disponibiliza atividades digitais e kits aos pais, com os 
materiais necessários a ateliês mais técnicos, em termos de conhecimento da natureza e estratégias 
de aprendizagem, o que permite aliar os ateliês e atividades ao tempo de qualidade em família, peças  
de artesanato, práticas usadas outrora, técnicas de manufatura, histórias e vivências, e que estão 
atualmente em desuso. Pretende também que as crianças entendam como era o quotidiano das 
populações antigamente e que valorizem e deem continuidade à proteção que era dada à Natureza.  -  
Assim, as principais atividades dinamizadas no âmbito do referido projeto foram relacionadas 
nomeadamente com a agricultura e germinação de plantas; valorização da floresta circundante; 
técnicas e saberes antigos; gastronomia; artesanato; fauna e a flora envolvente; reutilização de 
materiais; jogos tradicionais; animais domésticos; sustentabilidade; sobreviver sem tecnologias; 
aproveitamento das árvores de fruto; as estações do ano; entre outras (consoante a época do ano e 
as circunstâncias).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O projeto engloba, portanto, uma grande variedade de atividades (tendo em conta a sazonalidade) - o 
tear, a horta, a arte de fazer palitos, o queijo, as vindimas, os cogumelos, o pão, oficina de cestaria 
apanha de azeitona, a castanha, a sopa biológica, entre outras.  -------------------------------------------------  
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Assim, e tendo em conta que este Projeto tem tido bastante anuência por parte do público-alvo das 
diferentes atividades realizadas, é necessário alterar o contrato de comodato existente, por forma a 
dar mais estabilidade à comodatária e ao projeto em causa, uma vez que o projeto prossegue 
relevantes interesses públicos locais.  ------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao supra exposto, proponho, nos termos e para os efeitos previstos nas alíneas g), o) e u) do n.º 
1 do art.º 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal aprove a 
minuta da adenda ao contrato de comodato para cedência de utilização temporária e gratuita da 
antiga escola primária do Vilar, anexa à presente proposta.”  ------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta da adenda ao contrato de 

comodato para cedência de utilização temporária e gratuita da antiga escola primária do 

Vilar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Expediente Geral e Arquivo -------------------------------------------------------------------------------------  
3- Ata nº 12/2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto esteve ausente a Sra. Vereadora Lara Henriques 

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

----- Foi presente a Ata nº 12/2022. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 12/2022. ------------------------------ 

 Balcão Único de Atendimento ao Munícipe ------------------------------------------------------------------  
Taxas e Licenças Diversas ----------------------------------------------------------------------------------------  
4- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 2137 - Ratificação -----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 3417/2022. -  

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

Preferência/Casa Pronta – art.º 2137. ----------------------------------------------------------------------- 

 5- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 1280 - Ratificação ----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 4216/2022. -  

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

Preferência/Casa Pronta – art.º 1280. ----------------------------------------------------------------------- 

 6- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 3024 - Ratificação ----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 4220/2022. -  

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

Preferência/Casa Pronta – art.º 3024. ----------------------------------------------------------------------- 

 7- Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares - Pedido de Cedência de Espaço 
CCP/Salão de Festas - Ratificação ------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 4052/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de cedência de espaço 

CCP/Salão de Festas ao Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares. ---------------------  

 8- Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares - Pedido de Cedência Espaço 
CCP (Auditório) e cedência de transporte - Ratificação -------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 3863/2022. -  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de cedência de espaço 

CCP/(Auditório) e cedência de transporte ao Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 

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

 9-  IEFP - Pedido de Cedência de Espaço CCP/Salão de Congressos ------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 22/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

“Proposta nº 22/2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência Espaço CCP – Salão de Congressos - IEFP – Ofertas Formativas ----------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Entendendo-se que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila Nova de 
Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias ativas 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 afetos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem afetação 
da atividade 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 Congressos – pelo IEFP (utilização no dia 13 de 
Abril), nos exatos termos do pedido – disponibilidade de espaço, das 10h00m às 17h00m para 
divulgação de ofertas formativas (até ao máximo de 30 pessoas), parece enquadrar-se em interesse 
público municipal e da comunidade geral. Além do mais, o IEFP é parceiro do Município na 
implementação de medidas de inclusão no mercado de emprego, no fomento de formação, entre 
outra valência de inclusão profissional. Aparenta, assim, inequívoco o manifesto interesse Concelhio 
no desenvolvimento de atividades direitamente relacionadas com as desenvolvidas pelo IEFP.  ---------  
No mais, sempre se diga que, as atividades desenvolvidas têm impacto social económico, quer 
comunitário local, quer regional e transfronteiriço, envolvendo pessoas de todas as proveniências e 
escalões etários, potenciando, assim, a salutar convivência, a criação de laços e redes sociais, 
promovendo o desenvolvimento local e regional, formando seres humanos, em igualdade de 
oportunidades e direitos, pelo que a "todo" o Estado compete a esta prossecução, cabendo, portanto, 
também à Câmara Municipal prestar o auxílio necessário à satisfação desse desiderato 
constitucional. No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Salão de  --------------  
Congressos, por forma, a que se realize a atividades com toda a dignidade que merece, fazendo-se 
cumprir todas as regras relativas à proteção da saúde e segurança de pessoas, em particular o uso 
de máscara, o distanciamento social e a higiene de mãos, bem como todas as demais regras e 
legislação que vigore à data.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Pedido de Cedência de Espaço 

CCP/Salão de Congressos ao IEFP- Instituto de Emprego e Formação Profissional.  ----------  

 10- AEDP-Associação Empresarial de Poiares; - Pedido de Cedência de Espaço 
CCP/Sala de Formação 1 -------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 3807/2022. -  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de espaço 

CCP/Sala de Formação 1 à AEDP-Associação Empresarial de Poiares. ---------------------------  

 11- AEDP-Associação Empresarial de Poiares - Pedido de Cedência de Espaço 
CCP/Salão de Congressos - Ratificação ----------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 4132/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, a decisão de cedência de espaço CCP/Sala de 

Formação 1 à AEDP-Associação Empresarial de Poiares. ---------------------------------------------  

 12- GFCPA-Grupo Folclórico e Cultural da Póvoa de Abraveia - Pedido de Cedência 
de Espaço CCP/Salão de Festas ---------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 23/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

“Proposta 23/2022  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência de Espaço CCP - Salão de Festas  ---------------------------------------------------------------------------  
GFCPA-Grupo Folclórico e Cultural da Póvoa de Abraveia  ---------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Salvo melhor opinião, dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o 
Município de Vila Nova de Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias ativas 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.  ------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, sendo certo que as instalações e os equipamentos municipais, deverão, primordialmente, 
destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram especialmente afetos e apetrechados, 
poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem afetação da atividade normal e regular do 
Município, 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 – pelo Grupo Folclórico e Cultural da 
Póvoa de Abraveia (dia 16 de Abril, à noite para realização de um Baile de Páscoa, com preparação 
no dia anterior e limpeza no dia seguinte, nos termos exatos do pedido), parece enquadrar-se em 
interesse público municipal e da comunidade geral. Aparenta, assim, inequívoco o manifesto 
interesse Concelhio no desenvolvimento de atividades direitamente relacionadas com as 
desenvolvidas pela referida associação, por se tratar mesmo de uma obrigação institucional a 
colaboração com as mais variadas Associações do território Concelhio, promovendo a cultura, o 
sentido comunitário e o associativismo. De referir ainda que a mencionada Associação não teve 
atividade durante algum período de tempo, facto agudizado pelo período pandémico atravessado, 
pelo que é de salutar e de incentivar a promoção e desenvolvimento de atividades e eventos, 
reunindo novamente os associados e as populações.  ---------------------------------------------------------------  
No mais, sempre se diga que, a área da cultura, em especial da música, desempenha papel 
fundamental na construção e desenvolvimento de crianças, jovens, adultos e menos jovens,  ------------  
enquanto seres humanos completos, pelo que igualmente competência das autarquias locais. Trata-
se também de direito/dever constitucional a providência a todos os cidadãos, em igualdade, de 
acesso ao desporto e cultura, sendo responsabilidade de "todo" o Estado a sua prossecução, por si 
ou através das comunidades locais, sendo necessário prestar o auxílio necessário à satisfação desse 
desiderato constitucional.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Finalmente, será de referir que a atividade deverá reger-se pelas regras em vigor, designadamente as 
indicadas pela DGS (Direção Geral de Saúde) para bares e discotecas dado o carácter do evento 
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(baile) que se verifiquem à data, indicando-se, desde já e com as normas atualmente vigentes, que o 
espaço terá lotação de 180/200 pessoas (contando com músicos e organização); recomenda-se o 
uso de máscara; deverão ser promovidos circuitos de entrada e saída devidamente identificados e 
desencontrados; deverá ser disponibilizada solução antissética de base alcoólica nas entradas e nas 
saídas; ter indicação – avisos com instruções de desinfeção das mãos, uso da máscara, 
distanciamento físico, etiqueta respiratória na entrada do espaço; serem observadas as normas e as 
orientações definidas pela Direção-Geral da Saúde, dando cumprimento à demais legislação vigente.  
Termos em que se propõe que o assunto seja remetido à próxima reunião da Câmara Municipal para 
deliberação 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, aprovar a cedência de espaço CCP/Salão de     

Festas ao GFCPA-Grupo Folclórico e Cultural da Póvoa de Abraveia.  -----------------------------  

 FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contabilidade -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
13- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria -----------------------------------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 17 de março a 1 de abril de 

2022, apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.197.038,98 € (um milhão e 

cento e noventa e sete mil, trinta e oito euros e noventa e oito cêntimos) e em Operações 

não Orçamentais a quantia de 261.242,87 € (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e 

quarenta euros e oitenta e sete cêntimos). -----------------------------------------------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 18 e 31 de março de 2022, no valor total de 

236.253,68 € (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e três euros e sessenta e 

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

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

 UNIDADE DE FUNÇÕES SOCIAIS ------------------------------------------------------------------------------  
SERVIÇOS SOCIAIS, E EDUCAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------  
Ação Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
15- Proposta de Técnica de Apoio - Processo 4153/2022 -----------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 4153/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio financeiro no 

valor de 991,52 € (novecentos e noventa e um euros e cinquenta e dois cêntimos). ------------ 

 Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
16- Proposta de não aceitação do auto de transferência de competências no domínio 
da Saúde Auto de Transferência n.º ARSC_055/2022 ----------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 25/2022, da Sra. Vereadora Maria da Luz 

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

“PROPOSTA Nº 25 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Proposta de não aceitação do auto de transferência de competências no domínio da Saúde Auto de 
Transferência n.º ARSC_055/2022  ----------------------------------------------------------------------------------------  
Maria da Luz Pereira Pedroso, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
O Decreto-Lei 23/2019, dia 30 de janeiro, diploma de âmbito setorial, veio concretizar a transferência 
de competências para os órgãos municipais, no domínio da Saúde, ao abrigo do disposto nos artigos 
13.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto – Lei-Quadro da transferência de competências para as 
autarquias locais e para as entidades intermunicipais.  ---------------------------------------------------------------  
Prevê a mencionada lei, no nº1 do artigo 13.º, que é da “competência dos órgãos municipais 
participar no planeamento, na gestão e na realização de investimentos relativos a novas unidades de 
prestação de cuidados de saúde primários, nomeadamente na sua construção, equipamento e 
manutenção”. Compete aos órgãos municipais, além disso, “Gerir, manter e conservar outros 
equipamentos afetos aos cuidados de saúde primários; Gerir os trabalhadores, inseridos na carreira 
de assistentes operacionais, das unidades funcionais dos Agrupamentos de Centros de Saúde 
(ACES) que integram o Serviço Nacional de Saúde; Gerir os serviços de apoio logístico das unidades 
funcionais dos ACES que integram o Serviço Nacional de Saúde; Participar nos programas de 
promoção de saúde pública, comunitária e vida saudável e de envelhecimento ativo”.  
Neste âmbito da descentralização das competências no domínio da saúde, foi publicado o Despacho 
nº 6541-B/2019, de 19 de julho, dos Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento, das 
Autarquias Locais e Adjunto e da Saúde, reconhecendo os seguintes valores ao Município de Vila 
Nova de Poiares:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Edifícios: 9.428,00 €  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Custos logísticos: 24.350,00 €  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Assistentes Operacionais: 61.380,00 €  ----------------------------------------------------------------------------------  
Total: 95.188,00 € --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Estes montantes financeiros, de acordo com o artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, 
são transferidos por duodécimos. Relativamente aos assistentes operacionais, salvaguarda-se “o 
acréscimo de encargos que resulta do pagamento dos subsídios de férias e de Natal, e demais 
suplementos e abonos a que os trabalhadores tenham direito”. Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 
23/2019, de 30 de janeiro, prevê que os montantes são atualizados, anualmente, com base na taxa 
de inflação anual apurada e publicada pelo Instituto Nacional de Estatística, I. P. (INE, I. P.).  ------------  
Por deliberação da Assembleia Municipal de 16/09/2019 e de 28/09/2020, o Município de Vila Nova 
de Poiares, não aceitou a referida competência, para o ano 2019, 2020, 2021 e até 31 de março de 
2022. A partir desta data, todas as competências previstas no Decreto-Lei 23/2019, dia 30 de janeiro, 
consideram-se transferidas para as autarquias locais.  ---------------------------------------------------------------  
No entanto, a transferência de competências para as autarquias locais, no domínio da saúde, 
operacionaliza-se com a subscrição do auto de transferência (artigo 20.º do Decreto-Lei 23/2019, dia 
30 de janeiro).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por conseguinte, a Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. (ARSC) remeteu, em 4 de março 
de 2022, a minuta do auto de transferência, bem como a identificação do imóvel, equipamentos e os 
encargos -– Minuta do Auto de Transferência n.º ARSC_055/2022. Todavia, os montantes constantes 
na suprarreferida minuta ainda não se encontravam atualizados, quer na lista de assistentes 
operacionais, quer nos valores dos encargos (eletricidade, água, gás e outros), pelo que se reportam 
aos valores das despesas de 2018 – valores estes que constam no Despacho nº 6541-B/2019, de 19 
de julho.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Município demonstrou o seu descontentamento com aqueles valores, pelo que a ARSC, I.P. veio, 
por email datado de 17 de março, referir, além do mais, o seguinte:  ---------------------------------------------  
Exmo(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal  ----------------------------------------------------------------  
Levo ao conhecimento de V. Exa. que, segundo orientações da tutela, estamos a atualizar o anexo 
VII do Auto de Transferência de Competências no setor da saúde para valores de encargos 
suportados em 2021, exceto no caso dos assistentes operacionais, cujos encargos serão reportados 
a 2022.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Solicitando que considere as nossas desculpas pelo atraso verificado, comprometemo-nos a remeter 
nova versão da minuta de Auto de Transferência nos próximos dias, assim que a atualização referida 
estiver concluída.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Todavia, a ARSC ainda não remeteu a atualização do referido anexo VII.  -------------------------------------  
Por conseguinte, e atendendo que os valores constantes no anexo VII da minuta do auto de 
transferência se reportam a 2018, pelo que não consideram a pandemia COVID-19 e a guerra a 
decorrer atualmente na Ucrânia, acontecimentos estes sem precedência, cujas consequências 
económicas, financeiras e sociais se agravaram e ainda se encontram por avaliar, consideramos 
fundamental a necessidade de uma atualização dos serviços e dos valores a transferir para o 
Município de Vila Nova de Poiares, independentemente da atualização anual com base na taxa de 
inflação e das variações previstas para as remunerações dos trabalhadores em funções públicas, que 
já se encontrava prevista.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Além das despesas mensais (de eletricidade, água, gás e outros), os valores relativos à gestão, 
manutenção e conservação do imóvel são notoriamente insuficientes, devido à antiguidade do edifício 
e equipamentos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim sendo, no auto de transferência não estão garantidos os recursos financeiros, humanos e 
patrimoniais adequados às necessidades permanentes dos Munícipes do Concelho de Vila Nova de 
Poiares.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo em consideração o supra exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere sobre a 
proposta de não aceitação do auto de transferência de competências no domínio da Saúde, remetido 
pela ARSC - Auto de Transferência n.º ARSC_055/2022, e que submeta a sessão da Assembleia 
Municipal para deliberação nos mesmos termos.” ---------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de não aceitação do auto de 

transferência de competências no domínio da Saúde, remetido pela ARSC - Auto de 

Transferência n.º ARSC_055/2022. --------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, submeter a sessão da Assembleia Municipal para deliberação nos 

mesmos termos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Educação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 17- Proposta de Delegação de Competências no Diretor do Agrupamento de Escolas 
de Vila Nova de Poiares (AEVNP) - Contrato Interadministrativo ------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 24/2022, da Sra. Vereadora Maria da Luz 

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

“PROPOSTA Nº 24 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE VILA NOVA DE POIARES (AEVNP) – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  -----------  
Maria da Luz Pereira Pedroso, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
1. O novo quadro de transferência de competências nos Municípios, estabelecido no da Lei n.º 
50/2018, de 16 de agosto, nomeadamente no domínio da educação (artigo 11.º da mencionada lei);  --  
2. A concretização da transferência de competências nos órgãos municipais, no domínio da 
Educação, operada pelo Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual;  ----------------  
3. A obrigatoriedade da aceitação das competências, no domínio da educação, no dia 1 de abril de 
2022;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Que o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro procede ao reforço das áreas que anteriormente 
foram descentralizadas para os municípios, conferindo-lhes, também, novas competências;  -------------  
5. Que o agrupamento de escolas é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de 
administração e gestão e que o Diretor do Agrupamento de Escolas constitui um dos seus órgãos de 
direção, administração e gestão nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e 
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patrimonial, de acordo com o disposto nos artigos 6.º, 10.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 
de abril, na redação conferida pelo Decreto-lei n.º 137/2012, de 02 de julho (regime de autonomia, 
administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico 
e secundário); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6. Que os órgãos do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares têm vindo a desenvolver as 
competências, ora descentralizadas, de forma eficiente e com qualidade de gestão e educação 
reconhecida por toda a comunidade educativa;  -----------------------------------------------------------------------  
7. Que o n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual, 
determina que "[S]alvo indicação em contrário, todas as competências previstas no presente Decreto-
Lei são exercidas pelo Câmara Municipal, com faculdade de delegação no diretor do agrupamento de 
escolas ou escola não agrupadas";  ---------------------------------------------------------------------------------------  
8. Prevendo, ainda, o n.º 3 do artigo 44.º do referido diploma legal que "[A]s competências próprias do 
presidente da câmara municipal e dos órgãos municipais referidos no nº 1 podem ser objeto de 
delegação nos órgãos de direção, administração e gestão dos agrupamentos de escolas e escolas 
não agrupadas";  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
9. Que, e nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, além das novas 
competências plasmadas no próprio diploma, são competências das autarquias locais (...) as 
atribuídas por outros diplomas, nomeadamente as conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual;  -------------------------------------------------------------------------------------------  
10. Que anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, no seu artigo 120.º, prevê a 
delegação de competências através de contratos interadministrativos, a celebrar entre os Municípios 
e o Estado;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
11. Que tais contratos têm por objetivo a identificação das condições em concreto que asseguram o 
efetivo exercício das competências, que se pretende delegar, por parte do Agrupamento de Escolas; -   
12. Que para uma atuação conjunta em que estejam presentes o respeito pela autonomia, pela 
cooperação, pela solidariedade e pela corresponsabilidade, se torna vital que os diferentes órgãos se 
esforcem por rentabilizar os meios disponíveis no sentido de melhor responderem às necessidades 
existentes;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
13. Que foram realizadas reuniões, que contaram com a presença do Presidente da Câmara 
Municipal, da vereadora da Câmara Municipal, do Diretor do Agrupamento de Escolas e técnicos das 
duas entidades, envolvidos em todo o procedimento de transferência de competências a operar 
através do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro;  ----------------------------------------------------------------  
14. Há a necessidade de operacionalizar a implementação e consecução das competências 
municipais, no contexto da escola;  ----------------------------------------------------------------------------------------  
15. Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e colaboração 
entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública uma maior 
flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas exigências;  -------------  
16. Nos termos do artigo 120.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, outra forma de 
concretização de delegação de competências, que não seja através da celebração de contratos 
interadministrativos, é nula;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
17. A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos obedece aos princípios da 
igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos (artigo 
121.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro).  --------------------------------------------------------------  
Propõe, em relação às competências previstas no Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, o 
seguinte:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. INVESTIMENTO – CAPÍTULO III - Artigos 31.º e 32.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro  

 Construção, requalificação e modernização dos edifícios escolares, ressalvando o regime 
transitório consagrado no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que refere que até 
que seja assegurado o financiamento dessas operações de investimento pelos Municípios, as 
responsabilidades de construção, requalificação e modernização de edifícios escolares relativas a 
edifícios e equipamentos escolares dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Secundário continuam a 
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ser exercidas pelo Ministério da Educação, entidade à qual o Município reportará as necessidades 
sinalizadas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Realização de intervenções de conservação, manutenção e pequenas reparações dos edifícios 
escolares;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Conservação e manutenção de espaços exteriores, incluindo o perímetro dos estabelecimentos 
educativos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Aquisição de equipamento básico, mobiliário, material didático e equipamento desportivo, 
laboratorial, musical e tecnológico, utilizados para a realização de atividades educativas, compete ao 
Município. ** Importa ressalvar que o financiamento da aquisição do equipamento básico, mobiliário, 
material didático e equipamento desportivo, laboratorial, musical e tecnológico, utilizados para a 
realização de atividades educativas é fixado nos termos de portaria dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças, das autarquias locais e da educação, e que, até a publicação 
dessa portaria, estas competências continuam a ser exercidas pelo departamento governamental 
competente da área da educação.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
Propõe-se, neste âmbito, delegar no Diretor do AEVNP:  ------------------------------------------------------------  
Todas as competências suprarreferidas, com a ressalva da Aquisição de equipamento básico, 
mobiliário, material didático e equipamento desportivo, laboratorial, musical e tecnológico, utilizados 
para a realização de atividades educativas, que só passará para a esfera do Município após a 
publicação da portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, das 
autarquias locais e da educação.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
2. GESTÃO – CAPÍTULO IV – APOIOS E COMPLEMENTOS EDUCATIVOS - SECÇÃO I – APOIOS 
E COMPLEMENTOS EDUCATIVOS – ARTIGOS 33.º A 41.º DO DECRETO-LEI Nº 21/2019, DE 30 
DE JANEIRO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – artigos 33.º e 34.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro  -------  
A ação social escolar nas suas diferentes modalidades, é desenvolvida pelas câmaras municipais, 
com exceção de tudo o que diga respeito à componente pedagógica como, por exemplo, visitas de 
estudo, bolsa de mérito e material escolar que, de acordo com informação da DGeSTE, mantêm-se 
sob alçada do Ministério da Educação.  ----------------------------------------------------------------------------------  
Propõe-se que:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Município continua a assegurar a atribuição de apoios financeiros de livros de fichas e material 
escolar, nos moldes atuais.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Delegar no Diretor do AEVNP:  ----------------------------------------------------------------------------------------  
- Organização e gestão dos procedimentos de atribuição de apoios de aplicação universal e de 
aplicação diferenciada ou restrita, diretos e indiretos, integrais ou parciais, gratuitos ou 
comparticipados, de acordo com as orientações emanadas pelo Município;  -----------------------------------  
- Organização do processo de todos os alunos do Agrupamento para acesso aos benefícios dos 
apoios no âmbito da ação social escolar, através de Plataforma Municipal de Gestão Educativa em 
uso no Município, designadamente, a atribuição de escalões, nos termos da legislação em vigor;  ------  
- Manter atualizada a plataforma referida acima;  ----------------------------------------------------------------------  
- Possibilidade de revisão de escalão depende de decisão do Município, após informação do 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares. -------------------------------------------------------------------  
3. REFEITÓRIOS ESCOLARES - artigo 35.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro  ----------------  
Refere o artigo 35.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, que o fornecimento de refeições em 
refeitórios escolares dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 
secundário é gerido pelos municípios, podendo ser assegurado por outras entidades certificadas para 
o efeito, mediante a celebração de contratos, acordos ou protocolos.  -------------------------------------------  
Propõe-se que:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Município assegure a contratação de serviços associado ao fornecimento de refeições e registe 
a receita associada, a partir do próximo ano letivo, relativamente todas as escolas do Concelho. E 
assegure também a segurança alimentar e a eventual certificação dos refeitórios;  --------------------------  
Delegar no Diretor do AEVNP: as competências previstas no artigo 35.º do respetivo normativo 
legal, relativamente aos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, 
designadamente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Assegurar a execução do contrato do ano letivo 2021/2022;  -----------------------------------------------------  
- Garantir o bom funcionamento do serviço de refeições, nomeadamente com a alocação de recursos 
humanos para a execução das tarefas necessárias de acompanhamento da refeição, em articulação 
com o Município;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Definir as condições de utilização dos refeitórios escolares;  -----------------------------------------------------  
- Definir o horário dos refeitórios;  ------------------------------------------------------------------------------------------  
- Estabelecer normas, regras e disciplina a incutir aos alunos, assim como os hábitos alimentares 
saudáveis;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Garantir a cadeia de informação e comunicação do serviço qualitativo e quantitativo prestado, 
assegurando o dever de informação de qualquer alteração ao Município;  --------------------------------------  
- Colaborar com o Município no acompanhamento da segurança alimentar e a eventual certificação 
dos refeitórios, integrando a Equipa de Segurança Alimentar do Município;  -----------------------------------  
- Afixar a ementa mensal em local bem visível para conhecimento de todos os interessados.  ------------  
4. PROGRAMAS DO LEITE ESCOLAR E FRUTA ESCOLAR  -----------------------------------------------------  
O Programa do Leite Escolar passa a ser competência do Município. Sendo que, embora o Programa 
de Fruta Escolar já seja atualmente competência do Município, foi incluído neste ponto para definir 
alguma colaboração que será importante ter da parte do AEVNP.  -----------------------------------------------  
Propõe-se que:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Município:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Assegure a contratação do fornecimento do leite escolar e da fruta escolar, a partir do próximo 
letivo;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Proceda à instrução da candidatura ao Programa do Leite Escolar;  --------------------------------------------  
Delegar no Diretor do AEVNP: a competência de execução do Programa de Leite e Fruta Escolar, 
nomeadamente:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Implementar uma ou mais medidas educativas de acompanhamento designadas de medidas 
escolares, nos estabelecimentos de ensino abrangidos pelos Programas de Leite Escolar e de Fruta 
Escolar, conforme previsto na lei vigente;  -------------------------------------------------------------------------------  
- Facultar informação necessária para a abertura do procedimento conducente à contratação de 
serviços de fornecimento e entrega de leite nos estabelecimentos de ensino abrangidos, nos termos 
da lei vigente;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Assegurar, em articulação com o Município, a distribuição do leite e fruta escolar, tendo em atenção 
a necessidade de dar resposta adequada às efetivas necessidades e ao consumo das crianças que 
frequentam os estabelecimentos de ensino abrangidos;  ------------------------------------------------------------  
- Assegurar, em articulação com o Município, todos os cuidados necessários em matéria de higiene, 
conservação e garantia das boas condições em que o leite e a fruta escolar são armazenados e 
distribuídos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. TRANSPORTES ESCOLARES - artigo 36.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro  --------------  
Neste âmbito, prevê o referido diploma, que a organização e o controlo do funcionamento dos 
transportes escolares são da competência dos municípios da área de residência dos alunos, nos 
termos definidos no plano de transportes intermunicipal respetivo, cabendo-lhes especificamente:  
a) Organizar o processo de acesso ao transporte escolar para cada aluno;  
b) Requisitar às entidades concessionárias dos serviços de transporte coletivo os bilhetes de 
assinatura (passe escolar) para os alunos abrangidos, nos termos a fixar por portaria dos membros 
do Governo com competência na matéria;  ------------------------------------------------------------------------------  
c) Pagar as faturas emitidas mensalmente pelas entidades concessionárias dos serviços de 
transporte coletivo;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) Contratar, gerir e pagar os circuitos especiais.  ---------------------------------------------------------------------  
Propõe-se que:  
O Município assegure a contratação do serviço de todos os transportes escolares, incluindo os 
circuitos especiais de transportes, de alunos com Necessidades Específicas e concretização do Plano 
Individual de Transição (PIT).  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Delegar no Diretor do AEVNP:  ----------------------------------------------------------------------------------------  
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- A colaboração na elaboração do Plano de Transportes Escolares, através do fornecimento de 
dados, como a previsão anual de alunos, descriminado por localidade, discriminado por nível de 
ensino e no que respeita à definição do horário escolar;  ------------------------------------------------------------  
- Atualização permanente da Plataforma Municipal de Gestão Educativa em uso no Município;  ---------  
- Gestão e organização do transporte de alunos com Necessidades Específicas (NE), bem como o 
transporte para o Plano Individual de Transição (PIT), devendo fazer chegar ao Município a 
informação atempada, de forma a assegurar o necessário procedimento de contratação. Sempre que 
se justifique, ao longo do ano, podem ser constituídas novas rotas, ou reestruturação das já 
existentes, de acordo com as necessidades dos alunos. Esta informação será comunicada ao 
Município sempre que se verifique esta necessidade.  ---------------------------------------------------------------  
6. RESIDÊNCIAS ESCOLARES - artigo 37.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro  ----------------  
Refere o supramencionado Decreto-Lei que compete aos municípios a gestão e o funcionamento das 
residências escolares que integram a rede oficial de residências para estudantes, assim como a sua 
conservação, manutenção e equipamento.  -----------------------------------------------------------------------------  
O Município de Vila Nova de Poiares não tem nenhuma residência escolar.  ----------------------------------   
7. ALOJAMENTO - artigo 38.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro  -----------------------------------  
São da competência dos municípios da área do agrupamento de escolas ou escolas não agrupadas 
em que os beneficiários se encontram matriculados, a gestão e o funcionamento das modalidades de  
colocação junto de famílias de acolhimento e alojamento facultado por entidades privadas, mediante 
estabelecimento de acordos de cooperação.  ---------------------------------------------------------------------------  
De momento não existem situações enquadradas na presente competência, contudo propõe-se que, 
a existir e/ou quando existir, esta competência se mantenha no Município.  ------------------------------------  
8. ESCOLA A TEMPO INTEIRO - artigo 39.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro  ----------------  
De acordo com a legislação em vigor, compete aos municípios promover e implementar medidas de 
apoio à família e que garantam uma escola a tempo inteiro, designadamente:  -------------------------------  
a) Atividades de animação e apoio à família (AAAF), destinadas a assegurar o acompanhamento das 
crianças na educação pré-escolar antes e ou depois do período diário de atividades educativas e 
durante os períodos de interrupção destas, bem como durante o período de almoço e da sesta;  --------  
b) Componente de apoio à família (CAF), através de atividades destinadas a assegurar o 
acompanhamento dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico antes e ou depois das componentes do 
currículo e das atividades de enriquecimento curricular, bem como durante os períodos de interrupção 
letiva;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Atividades de enriquecimento curricular (AEC) no 1.º ciclo do ensino básico, de caráter facultativo e 
de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural que incidam, nomeadamente, nos domínios 
desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e de 
voluntariado e da dimensão europeia da educação.  ------------------------------------------------------------------  
Propõe-se que:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Município continue a assegurar a contratação de AAAF, CAF e AEC.  ----------------------------------  
Delegar no Diretor do AEVNP:  ----------------------------------------------------------------------------------------  
- A colaboração para o bom funcionamento e acompanhamento das AAAF e CAF, de forma 
adequada às necessidades;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Dever de facultar atempadamente os dados necessários para contratação dos serviços associados 
às AEC, de acordo com o definido pelo Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas de Vila 
Nova de Poiares;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Organização, gestão e monitorização das AEC, com envio de relatórios trimestrais ao Município.  ----  
9. GESTÃO DE PESSOAL (PESSOAL NÃO DOCENTE) – SECÇÃO II – artigos 42.º a 45.º do 
Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro  --------------------------------------------------------------------------------  
Decorre da legislação, que a gestão de pessoal é competência própria do presidente da câmara 
municipal e dos órgãos municipais, exceto os poderes a seguir indicados, que cabem aos diretores 
dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas:  -----------------------------------------------------------  
a) Poder de direção;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Fixação do horário de trabalho;  -----------------------------------------------------------------------------------------   
c) Distribuição do serviço;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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d) Poder disciplinar de aplicação de pena inferior a multa;  ---------------------------------------------------------  
e) Dar contributos ao presidente da câmara para a avaliação de desempenho;  ------------------------------  
f) Apresentar proposta de mapa de férias, de modo a assegurar o normal funcionamento do 
estabelecimento de educação ou de ensino.  ---------------------------------------------------------------------------  
Propõe-se:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Manter sob competência do Presidente da Câmara (ou em quem o mesmo delegar) e da câmara 
municipal, a gestão “macro” de recursos humanos/pessoal não docente que exerce funções no 
AEVNP, designadamente, no que respeita à identificação da necessidade de recursos e eventual 
decisão de contratação, tramitação de procedimentos concursais, regras para alterações de 
posicionamento remuneratório, celebração de contratos de trabalho, atribuição de prémios de 
desempenho, definição de tolerâncias de ponto, autorização de trabalho extraordinário ou autorização 
de frequência em formação e ainda assume a aquisição e manutenção do fardamento do pessoal não 
docente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Delegar no Diretor do AEVNP:  ----------------------------------------------------------------------------------------  
A direção dos recursos humanos afetos ao agrupamento de escolas, de acordo com a lista nominal 
publicada pelo Município e atualizada sempre que ocorram alterações, no que respeita ao pessoal 
não docente, designadamente: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Identificar eventuais necessidades de recursos humanos;  -------------------------------------------------------  
 Identificar necessidades de formação, remetendo anualmente, até 30 de novembro do ano anterior 

a que respeita, propostas de formação (certificada) para inclusão no plano de formação anual do 
Município;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, de acordo com as normas definidas pelo 
Presidente da Câmara Municipal ou a quem delegou esta competência, salvaguardando situações 
urgentes e inesperadas;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Distribuir o serviço em função das necessidades dos estabelecimentos escolares, garantindo o seu 
bom funcionamento em termos administrativos e organizacionais, em articulação com o Presidente da 
Câmara Municipal ou a quem delegou esta competência;  ----------------------------------------------------------  

 Propor o mapa de férias e as restantes decisões relativas a férias do pessoal não docente; -----------  
 Justificar as faltas do pessoal não docente;  -------------------------------------------------------------------------  
 Assegurar o controlo de assiduidade do pessoal não docente, através dos métodos definidos pelo 

Município e pelos meios instalados por este;  ---------------------------------------------------------------------------  
 Realizar a avaliação de desempenho do pessoal não docente, nos termos da legislação em vigor, 

procedendo-se à harmonização e validação no âmbito da Secção Autónoma do Conselho 
Coordenador de Avaliação do Município;  --------------------------------------------------------------------------------  

 Manter o número de menções qualitativas atribuídas por carreiras, nomeadamente Desempenho 
Relevante e Desempenho Excelente, em função do número de assistentes operacionais e assistentes 
técnicos, no atual quadro do AEVNP.  ------------------------------------------------------------------------------------  
Todas as decisões tomadas no âmbito das competências delegadas, e que tenham repercussão 
direta na remuneração dos/das trabalhadores/as, devem ser reportadas ao Município até ao 3º dia do 
mês seguinte ao que respeita, para efeitos do processamento do vencimento.  -------------------------------  
10. FUNCIONAMENTO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES – SECÇÃO III – artigos 46.º a 48.º do 
Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro  --------------------------------------------------------------------------------  
10.1. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS –– artigo 46.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 
de janeiro  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A contratação de fornecimentos e serviços externos essenciais ao normal funcionamento dos 
estabelecimentos educativos, designadamente eletricidade, combustível, água, outros fluídos e 
comunicações, compete aos municípios.  --------------------------------------------------------------------------------  
Propõe-se que:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao Município compete o fornecimento de água, a partir de 1 de abril de 2022.  --------------------------  
Ao Município compete, a partir de janeiro de 2023, o fornecimento de eletricidade, combustíveis 
(gás e viaturas), e serviços de comunicações.  -------------------------------------------------------------------------  
Delegar no Diretor do AEVNP:  ----------------------------------------------------------------------------------------  
a) Contratação da aquisição de produtos de higiene e limpeza;  ---------------------------------------------------  
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b) Material de economato (papel, material de escritório e de expediente);  -------------------------------------  
c) Fornecimento de eletricidade; (até 31 de dezembro de 2022)  --------------------------------------------------  
d) Fornecimento de combustíveis (fornecimento de gás); (até 31 de dezembro de 2022)  ------------------  
e) Fornecimento de combustíveis (viaturas); (até 31 de dezembro de 2022)  ----------------------------------  
f) Serviços de comunicações; (até 31 de dezembro de 2022)  ------------------------------------------------------  
Para fazer face às despesas indicadas nas alíneas a), b), c) e d) do nº 1, o Município de Vila Nova de 
Poiares transfere, durante o presente ano civil, para o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 
Poiares, o valor estimado das despesas, que tem por base o valor das despesas do agrupamento, 
respeitante a 2018. Este valor será pago trimestralmente.  ----------------------------------------------------------  
O valor suprarreferido é suscetível de atualização, desde que tal se revele necessário e seja 
devidamente comprovado e consequentemente comunicado pelo Diretor do Agrupamento.  --------------  
Para fazer face às despesas indicadas nas alíneas e) e f) do nº 1, o Município de Vila Nova de 
Poiares transfere durante o presente ano civil para o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 
Poiares, um valor total estimado de 10.113,00 €, o qual teve por base o valor das despesas do 
agrupamento respeitante a 2018. Este valor será pago anualmente, não sendo suscetível de 
atualização.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, deve assegurar o controlo da aplicação dos 
recursos financeiros, assegurando o registo de forma autónoma destes gastos, devendo manter 
atualizado um dossier com as faturas e documentos equivalentes e respetivo recibo de quitação, por 
meses e numerado sequencialmente; devendo bimestralmente (até ao 5º dia do mês seguinte), 
remeter ao Município listagem, acompanhada de cópia dos documentos (faturas ou documentos 
equivalentes e comprovativo de pagamento).  --------------------------------------------------------------------------  
Em caso de excedente de valores, transferidos pelo Município para fazer face às despesas, o AEVNP 
terá de transferir o excedente para o Município, uma vez que serão pagas somente as despesas 
efetivamente tidas pelo AEVNP.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
10.2. UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES – artigos 47.º e 48.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 
30 de janeiro  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A gestão da utilização dos espaços que integram os estabelecimentos escolares, fora do período das 
atividades escolares, incluindo atividades de enriquecimento curricular, compete aos municípios.  ------  
A cedência de utilização de espaços nas condições referidas no número anterior é, obrigatoriamente, 
onerosa (sendo a receita obrigatoriamente canalizada para beneficiação, conservação e manutenção 
dos equipamentos escolares públicos ou dos espaços exteriores incluídos no perímetro dos 
estabelecimentos localizados na área territorial do município).  ----------------------------------------------------  
Propõe-se:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Delegar no Diretor do AEVNP:  ----------------------------------------------------------------------------------------  
- A gestão da utilização dos espaços que integram os estabelecimentos escolares, fora do período 
das atividades escolares até que seja possível integrar esta receita no regulamento/tabela de taxas 
do Município.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- A receita da utilização é do AEVNP, de acordo com os valores por eles definidos;  ------------------------  
- Poderão ser definidas condições de cedência no âmbito do contrato interadministrativo como, por 
exemplo, a obrigatoriedade de o Município previamente autorizar a cedência, mediante pedido de 
autorização fundamentado por parte do AEVNP e eventualmente limitar o âmbito de utilização, por 
exemplo, limitando essa cedência para efeitos de atividades de natureza social, cultural, educativa, 
desportiva, recreativa ou outra de interesse público.  -----------------------------------------------------------------  
- O AEVNP deve assegurar o controlo da aplicação dos recursos financeiros recebidos, mantendo um 
registo de forma autónoma destes gastos; deve manter atualizado um dossier com as faturas e 
documentos equivalentes e respetivo recibo de quitação, por meses e numerado sequencialmente; 
bimestralmente (até ao 5º dia do mês seguinte), deve remeter ao Município listagem, acompanhada 
de cópia dos documentos (faturas ou documentos equivalentes e comprovativo de pagamento).  -------  
11. SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS – SECÇÃO IV – artigo 49.º do Decreto-Lei 
nº 21/2019, de 30 de janeiro  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
A competência de segurança dos equipamentos educativos, articulada com as forças de segurança 
presentes no seu território e com os órgãos de administração e gestão dos agrupamentos de escolas 
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e escolas não agrupadas, organizar a vigilância e segurança dos equipamentos educativos, 
designadamente do edificado, respetivo recheio e espaços exteriores incluídos no seu perímetro, é do 
Município.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propõe-se:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Delegar no Diretor do AEVNP:  ----------------------------------------------------------------------------------------  
- A elaboração do plano de segurança do AEVNP, sob supervisão e acompanhamento do Município.  

Tendo em consideração o supra explicitado propõe-se:  -------------------------------------------------------------  
Que a Câmara Municipal delibere e consequentemente aprove a minuta de contrato 
interadministrativo a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, anexo à 
presente proposta e dela fazendo parte integrante, em conformidade como o disposto na alínea m) do 
nº 1 do art.º 33.º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e que o submeta a sessão da 
Assembleia Municipal para efeitos de autorização nos termos do disposto na alínea k) do nº 1 do art.º 
25.º do mesmo diploma legal.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de Contrato Interadministrativo 

de Delegação de Competências, a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 

Poiares (AEVNP), no âmbito da Educação - Lei nº 50/2018, de 16/8 e Decreto-Lei nº 

21/2019, de 30/1.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, submeter a sessão da Assembleia Municipal para deliberação.  -----------  

 18- Prevenção dos Maus Tratos na Infância-Mês de Abril / Concurso de Talentos 
"Crescer Feliz" - Atribuição de prémios ----------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 3726/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de prémios para o Concurso 

de Talentos "Crescer Feliz", nos termos da informação técnica nº 3726/2022.  -------------------  

  19- Minuta de Protocolo de Cooperação com a Universidade de Coimbra | 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação ----------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta de Protocolo de Cooperação. -----------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo de Cooperação a 

celebrar entre a Universidade de Coimbra | Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação e o Município de Vila Nova de Poiares.  -------------------------------------------------------  

 20- Protocolo de Estágio - Escola Secundária Avelar Brotero - Ratificação ---------------  
----- Para este assunto foi presente o Protocolo de Estágio.  -------------------------------------------  

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

com a Escola Secundária de Avelar Brotero.  --------------------------------------------------------------  

 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVO ---------------------------------------------  
Desporto -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
21- Cedência do Complexo Desportivo - Associação de Estudantes da Escola EB 2, 
3/S Dr. Daniel de Matos - Torneio de Voleibol - Ratificação --------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 4115/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência do Complexo Desportivo à 

Associação de Estudantes da Escola EB 2, 3/S Dr. Daniel de Matos - Torneio de Voleibol.  --  
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 22- Pedido de transporte - Associação Recreativa de São Miguel -  "Corrida Sempre 
Mulher" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto este ausente o Sr. Vereador José Guilherme 

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

----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 3962/2022. - 

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

Associação Recreativa de São Miguel - "Corrida Sempre Mulher. ------------------------------------ 

----- Neste momento retomou os trabalhos ao Sr. Vereador José Guilherme Féteira. -----------  

 23- Páscoa em Atividade 2022 | Normas de funcionamento e Ficha de Inscrição -------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo myDoc nº 4360/2022. - 

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

Inscrição - Páscoa em Atividade 2022.  ---------------------------------------------------------------------  

 Associativismo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 24- Minuta de Contrato-Programa 2022 - APAE-Academia Poiarense de Artes e 
Espetáculos Associação -------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta do Contrato-Programa.   ------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, a minuta Contrato-Programa 2022 a celebrar 

entre o Município de Vila Nova de Poiares e a APAE-Academia Poiarense de Artes e 

Espetáculos Associação.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 25- Minuta de Contrato-Programa 2022 - Filarmónica Fraternidade Poiarense ----------  
----- Para este assunto foi presente a minuta do Contrato-Programa.   ------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, a minuta Contrato-Programa 2022 a celebrar 

entre o Município de Vila Nova de Poiares e a Filarmónica Fraternidade Poiarense.  -----------  

 Cultura ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
26- Proposta de Comissão Organizadora POIARTES 2022 ---------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 26/2022, da Sra. Vereadora Lara Henrique 

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

“PROPOSTA Nº 26 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Comissão Organizadora POIARTES 2022 -------------------------------------------------------------------------------   
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Como é já do conhecimento público, a POIARTES – Mostra Nacional de Artesanato, Mostra de 
Gastronomia, Mostra de Caprinicultura, Mostra Agrícola, Comercial e Industrial POIARTES deste ano 
de 2022, irá realizar-se, excecionalmente e com o acordo da Irmandade Nª Sª das Necessidades, em 
Agosto, por ocasião das designadas Festas do Concelho – Festas Nª Sª das Necessidades -, entre os 
dias 11 e 15 de Agosto.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por outro lado, mesmo tendo em consideração a revisão/alteração do Regulamento da POIARTES, 
procedimento que se encontra em curso, há urgência em pôr em andamento todos os preparativos 
das festividades, por forma a que as mesmas tenham o resultado de sucesso esperado por todos.  ----  
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Prevê-se, assim, a necessidade de criação de uma Comissão Organizadora nomeada pela Câmara 
Municipal, constituída por três elementos efetivos, um dos quais o Presidente da Câmara Municipal 
ou um/a Vereador/a nomeado/a para o efeito, mais dois elementos suplentes, antecipando-se, no 
entanto, em sede de alteração regulamentar, o alargamento do número de efetivos até cinco, em 
número ímpar.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
À mencionada Comissão compete:  
a) Apreciar as candidaturas apresentadas e propor as respetivas adjudicações ao Presidente da 
Câmara Municipal;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Fixar a concreta localização e atribuição dos espaços destinados à participação no evento, de 
acordo com os critérios pré-estabelecidos; e  
c) Decidir sobre quaisquer outros assuntos que, relacionados com a POIARTES, lhe sejam 
submetidos para apreciação.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Atendendo a que se torna necessário dar imediato início ao processo de preparação da POIARTES 
2022 e sua organização, com vista à boa realização do evento, entendo dever ser nomeada, desde 
já, a Comissão Organizadora, propõe-se a seguinte composição:  ------------------------------------------------  
MEMBROS EFETIVOS:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Ana Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal;  ---------------------------------------------  
- Sónia Isabel Carinhas Simões da Costa, Chefe da Unidade de Funções Sociais;  --------------------------  
- Gabriel Oliveira Coimbra de Matos, Técnico Superior da área da Cultura;  -----------------------------------  
- Um elemento a indicar pela Irmandade Nª Sª das Necessidades (a integrar a Comissão logo e se o 
Regulamento o permitir)  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Um elemento a indicar pela Associação Empresarial de Poiares (a integrar a Comissão logo e se o 
Regulamento o permitir).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
MEMBROS SUPLENTES:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Paulo Alexandre das Neves Simões, Adjunto da Presidência;  ---------------------------------------------------  
- Cláudio Miguel Rodrigues Cancela.  -------------------------------------------------------------------------------------  
À próxima reunião da Câmara Municipal para deliberação.” --------------------------------------------------------  

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

aprovar a seguinte composição da Comissão Organizadora POIARTES 2022: -------------------  

Membros Efetivos:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ana Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal;  --------------------------------  

- Sónia Isabel Carinhas Simões da Costa, Chefe da Unidade de Funções Sociais;  -------------  

- Gabriel Oliveira Coimbra de Matos, Técnico Superior da área da Cultura; -----------------------  

- Um elemento a indicar pela Irmandade Nª Sª das Necessidades (a integrar a Comissão 

logo e se o Regulamento o permitir)  -------------------------------------------------------------------------  

- Um elemento a indicar pela Associação Empresarial de Poiares (a integrar a Comissão 

logo e se o Regulamento o permitir).  ------------------------------------------------------------------------  

Membros Suplentes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Paulo Alexandre das Neves Simões, Adjunto da Presidência;  --------------------------------------  

- Cláudio Miguel Rodrigues Cancela.  ------------------------------------------------------------------------  

 UNIDADE DE OBRAS E PLANEAMENTO ---------------------------------------------------------------------  
PLANEAMENTO E OBRAS PARTICULARES ------------------------------------------------------------------  
Obras Particulares -------------------------------------------------------------------------------------------------  
27- Comunicação Prévia nº 20/2022 -  Instalação de rede de comunicações 
eletrónicas em infraestruturas existentes - NOS, Comunicações SA - Rua Dr. Ilídio 
Manteigas e Moura----------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente, o processo de comunicação prévia nº 20/2020, cujo 

titular é NOS, Comunicações, SA, constituído com vista à Instalação de rede de 

comunicações eletrónicas em infraestruturas existentes, na Rua Dr. Ilídio Manteigas e 

Moura, freguesia de Poiares (Santo André).  ---------------------------------------------------------------  

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

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

 28- Processo de Obras nº 4/2022 - Licenciamento para a demolição, reconstrução e 
ampliação de habitação unifamiliar e construção de piscina - Estrada Nacional n.º 2 
(EN2), Santa Maria ----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 4/2022, cujo titular é Francisco José Silva Rosa, 

processo constituído com vista ao licenciamento para a demolição, reconstrução e 

ampliação de habitação unifamiliar e construção de piscina, sita em Estrada Nacional n.º 2 

(EN2), Santa Maria, freguesia de Arrifana, destinado à aprovação do projeto de arquitetura. -  

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

dos serviços técnicos, com a condições impostas.  ------------------------------------------------------  

 29- Processo de Obras nº 10/2022 - Licenciamento para a construção de um edifício 
de habitação unifamiliar e muros - Rua Terra do Bispo, Vale da Brega, 
Entroncamento --------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 10/2022, cujo titular é Vera Lúcia da Silva Rosa, 

processo constituído com vista ao licenciamento para a construção de um edifício de 

habitação unifamiliar e muros, sitos em Rua Terra do Bispo, Vale da Brega, Entroncamento, 

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.  ------------------------------------------------------  

  -------------------------------- PONTO VI  --------------------------------------  

 --------------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------------  

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

 ------------------------------ Antes da Ordem do Dia -----------------------------------  

 -------------------------------- PONTO VII  -------------------------------------  

------------------------ INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO --------------------------------  
----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD.  -----------------------------------------  

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

----- Interveio o Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS. ------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- Interveio o Sr. Vereador José Guilherme Feteira, do PS. --------------------------------------  

 -------------------------------- PONTO VIII  ------------------------------------  

 ------ INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL --------  
 --------------------------------------------- ENCERRAMENTO -----------------------------------------------------------------  

----- 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 Maria da Luz Pedroso às 16 

horas e 18 minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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