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----- Reunião Ordinária Pública de 3 de junho de 2022 no Salão Nobre da Câmara Municipal  -----  

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

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

----- PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques (presente por videoconferência)  ---------------  

----- VEREADORES: Fernando Aristides Henriques Dias Marta  -----------------------------------------  

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

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

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

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

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

explicando que se encontra em isolamento por infeção COVID, razão pela qual participa na 

reunião por videoconferência. Informou do motivo de ausência da Sra. Vereadora Lara 

Oliveira e que, face à impossibilidade do Sr Vereador José Guilherme Feteira estar 

presente, foi convocado o elemento seguinte, dando as boas-vindas ao Sr. Vereador 

Fernando Dias Marta. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----- Informou ainda que a Sra Vereadora Maria da Luz Pedroso está um pouco atrasada, em 

virtude da necessidade de representação do Município numa reunião da CIM-RC em Mira, 

com o Sr. Ministro das Infraestruturas, estando já a caminho de Poiares, pelo que integrará 

os trabalhos logo que chegar. ----------------------------------------------------------------------------------  

1- Minuta de Protocolo de Colaboração no âmbito das candidaturas ao Aviso N.º 
2/C02-IO2/2021 - Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário ---------------------  
----- Foi presente a minuta do protocolo de colaboração, a qual se dá por integralmente 

reproduzida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Neste momento, a Sra. Vereadora Maira da Luz Pedroso integrou os trabalhos. -----------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração 

no âmbito das candidaturas ao Aviso N.º 2/C02-IO2/2021 - Bolsa Nacional de Alojamento 

Urgente e Temporário, a celebrar entre a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

(CIM-RC) e o Município de Vila Nova de Poiares.  -------------------------------------------------------  

2- Processo limpeza de terreno em urbanização do Vale Vaqueiro, lote 26 - 
Ratificação --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a informação da Polícia Municipal, com o registo myDoc nº 6741/2022.  ----  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o ato de notificar o proprietário para 

limpeza de terreno sito na Urbanização de Vale do Vaqueiro.  --------------------------------------  

 3- Processo limpeza de terreno em urbanização do Vale Vaqueiro, lote 22 - 
Ratificação --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a informação da Polícia Municipal, com o registo myDoc nº 6739/2022.  ----  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o ato de notificar o proprietário para 

limpeza de terreno sito na Urbanização de Vale do Vaqueiro.  ----------------------------------------  

 4- Processo limpeza de terreno em Vale de Vaz - Ratificação ----------------------------------  
----- Foi presente a informação da Polícia Municipal, com o registo myDoc nº 6810/2022.  ----  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o ato de notificar o proprietário para 

limpeza de terreno sito em Vale de Vaz.  -------------------------------------------------------------------  

5- Ata nº 16/2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Na discussão e votação deste assunto, não participou o Sr. Fernando Dias Marta, nos 

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

----- Foi presente a Ata nº 16/2022 ----------------------------------------------------------------------------  

---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 16/2022.  ------------------------------  

6- Minuta de Contrato de Formação em Contexto de Trabalho - Rodrigo Miguel Marta 
Bento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a minuta do contrato de formação. -----------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato de formação em 

contexto de trabalho, a celebrar entre a Status, Escola Profissional da Lousã – Emequatro-

Educação e Serviços, Lda, o Municipio e o formando Rodrigo Miguel Marta Bento.  ------------  

 7- Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho - Hugo Miguel Midões Borges ----  
----- Foi presente o protocolo de formação. -----------------------------------------------------------------  



 

 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de formação em contexto de 

trabalho entre o Municipio e o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares para o 

formando Hugo Miguel Midões Borges.  ---------------------------------------------------------------------  

8- Cedência Espaço CCP (Salão de Congressos) - Agrupamento de Escolas de Vila 
Nova de Poiares - Ratificação ------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 46/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

“PROPOSTA Nº 46 / 2022  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência Espaço CCP (Salão de Congressos) - Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares 
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila Nova de 
Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias activas e funcionais, quer entidades públicas de 
serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução das suas missões, 
competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social ou outras de relevância 
comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos públicos e municipais 
disponíveis nos territórios.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
A ser assim, como nos parece, sendo certo que as instalações e os equipamentos do Município, 
deverão, primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 
especialmente afectos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 
afectação da actividade normal e regular da Câmara Municipal, ser cedidos às demais entidades 
públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela finalidade a que se 
destina a utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na sua realização.  ----------------  
Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Salão de Congressos – pelo Agrupamento de Escolas de 
Vila Nova de Poiares, para que os alunos das turmas de 6.º ano irão desenvolver atividades lúdicas 
de expressão dramática e assistir a pequenas representações, dinamizadas pela CTEP (dia 03 de 
Junho), nos termos do pedido e com os ajustes de horários já devidamente acertados com a Direcção 
do Agrupamento de Escolas, parece enquadrar-se em interesse público municipal e da comunidade 
geral. Aparenta, assim, inequívoco o manifesto interesse Concelhio no desenvolvimento de 
actividades directamente relacionadas com as desenvolvidas pelo Agrupamento de Escolas de Vila 
Nova de Poiares, por se tratar mesmo de uma obrigação institucional a colaboração com os mais 
variados serviços descentralizados do Estado a operar no território Concelhio.  ------------------------------  
Sempre se diga ainda que se trata de direito/dever constitucional a providência a todos os cidadãos, 
em igualdade, pelo que a "todo" o Estado compete a sua 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 o evento programado – atividades lúdicas de expressão dramática e assistir a pequenas 
representações, dinamizadas pela CTEP - tenha a dignidade que merece, garantindo-se que naquele 
espaço são cumpridas todas as regras/medidas e demais legislação vigente à data para controlo da 
pandemia COVID-19.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atendendo a que o assunto foi remetido em prazo que não permite decisão do Órgão Executivo 
anteriormente à data pretendida e não é possível, assim, em tempo útil, o assunto ser remetido à 
próxima reunião da Câmara Municipal para deliberação (utilização no próprio dia da reunião da 
Câmara Municipal), defiro a utilização do espaço do Salão de Congressos do CCP, remetendo à 
reunião da Câmara Municipal seguinte para ratificação, nos termos e para os efeitos para os efeitos 
das als. o) e u) do nº 1 do art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12/09.” ---------------------------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de cedência de 

espaço-CCP (Salão de Congressos) efetuado pelo Agrupamento de Escolas de Vila Nova 

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

 9- Cedência Espaço Complexo Desportivo - ARSM - Associação Recreativa de São 
Miguel - Ratificação --------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 6510/2022. -   

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

espaço-Complexo Desportivo efetuado pela ARSM-Associação Recreativa de São Miguel. --  

 10- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 1504 - Ratificação ---  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 6588/2022. -   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 1504, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 11- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 5347 - Ratificação ---  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 6594/2022. -   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5347, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 12- Casa Pronta - Não Exercício do Direito de Preferência - art.º 3028 - Ratificação ---  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 6591/2022. -   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 3028, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento ----------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 2 de junho de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.215.205,30 € (um milhão duzentos 

e quinze mil, duzentos e cinco euros e trinta cêntimos) e em Operações não Orçamentais a 

quantia de 271.689,66 € (duzentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e nove euros e 

sessenta e seis cêntimos).  -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 20 de maio e 2 de junho de 2022, no valor 

total de 85.504,00 € (oitenta e cinco mil quinhentos e quatro euros).  -------------------------------  

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

15- Afetação de duas parcelas de terreno ao domínio público municipal referentes 
ao artigo rústico nº 3584 e artigo urbano n.º 961 ----------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 45/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

“PROPOSTA Nº 45 / 2022  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Afetação de duas parcelas de terreno ao domínio público municipal referentes ao artigo rústico nº 
3584 e artigo urbano n.º 961  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, na reunião de 04 de fevereiro de 2022, deferir a emissão da certidão 
de destaque, requerida pelo Sr. João Manuel Limpo Marçal, referente ao do prédio misto, descrito na 
competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4256/20060825, na Arrifana, uma vez que 
cumpria as condições impostas pelo nº 4 do artigo 6.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação e os índices previstos no Plano Diretor Municipal para a zona em causa – Destaque 
1/2022.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O referido prédio misto é composto pelos subsequentes artigos:  -------------------------------------------------  
a) Artigo Rústico n.º 3584, com área total de 990,70 m2, sito na Rua do ERCASOL, nº 88, Casais, na 
freguesia de Arrifana; e  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Artigo Urbano n.º 961, com área total de 553,00 m2, sito na Rua da Perdição, nº 35, Casais, na 
freguesia de Arrifana.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A emissão de certidão de destaque versou sobre uma parcela de cada um dos supramencionados 
artigos, da seguinte forma:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Cedida, ao domínio público, a área de 60,70 m², para alargamento da via, do artigo rústico n.º 
3584, sito na Rua do ERCASOL, nº 88, Casais, na freguesia de Arrifana;  -------------------------------------  
b) Cedida, ao domínio público, a área de 33,00 m², para alargamento da via, do artigo urbano n.º 961, 
sito na Rua da Perdição, nº 35, Casais, na freguesia de Arrifana  -------------------------------------------------  
Considerando que é da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 
“Deliberar sobre a afetação ou desafetação de bens do domínio público”, nos termos da al. q), nº 1, 
do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se a remissão da presente 
proposta à Assembleia Municipal, para que seja afetada as duas parcelas de terreno, acima descritas, 
ao domínio público municipal, uma vez que é necessário e imprescindível a correção das áreas nas 
Finanças e Conservatória do Registo Predial.” -------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a remissão da proposta à Assembleia 

Municipal, para que sejam afetadas as duas parcelas de terreno (Artigo Rústico n.º 3584, 

com área total de 990,70 m2, sito na Rua do ERCASOL, nº 88, Casais, na freguesia de 

Arrifana  e Artigo Urbano n.º 961, com área total de 553,00 m2, sito na Rua da Perdição, nº 

35, Casais, na freguesia de Arrifana) ao domínio público municipal, uma vez que é 

necessária e imprescindível a correção das áreas nas Finanças e Conservatória do Registo 

Predial.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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16- Verão em Atividade 2022 | Normas de funcionamento e Ficha de Inscrição ----------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 7033/2022. -   

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

inscrição para o programa Verão em Atividade 2021. -------------------------------------------------- 

17- Processo de Obras nº 19/2022 - licenciamento para conclusão obra de 
construção de edifício multifamiliar - PMSA- Inv. Imobiliário, Unip, Lda - Rua das 
Quintas, 22, Paço de Cima -----------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 19/2022, cujo titular é PMSA- Inv. Imobiliário, Unip, 

Lda, processo constituído com vista ao licenciamento para conclusão da obra de construção 

de edifício multifamiliar, sito em Rua das Quintas, 22, Paço de Cima, freguesia de Poiares 

(Santo André), destinado ao licenciamento para conclusão da obra. ------------------------------  

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

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

 18- Processo de Obras nº 9/2022 - Licenciamento de construção de moradia 
unifamiliar, muros e piscina - Maria de Lurdes Rodrigues Luiz - Urbanização Vale 
Vaqueiro, Lote 30 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 9/2022, cujo titular é Maria de Lurdes Rodrigues 

Luiz, constituído com vista ao licenciamento de construção de moradia unifamiliar, muros e 

piscina, sito em Rua das Quintas, 22, Paço de Cima, freguesia de Poiares (Santo André), 

destinado a aprovação de projeto de arquitetura.  --------------------------------------------------------  

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

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

 19- Processo de Obras nº 40/21 - Legalização de construção e licenciamento de 
ampliação - Nuno Alexandre Tavares Simões - Rua Casal da Tapada, Pinheiro ----------  
----- Foi presente o processo de obras nº 40/2021, cujo titular é Nuno Alexandre Tavares 

Simões, constituído com vista à legalização de construção e licenciamento de ampliação, 

sito em Rua Casal da Tapada, Pinheiro, freguesia de Poiares (Santo André), destinado a 

aprovação de projeto de arquitetura.  ------------------------------------------------------------------------  

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

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

 20- Processo de Obras nº 40/22 - licenciamento para a Construção de moradia - 
Pedro Ricardo Grilo Tavares - Ribeira do Moinho, freguesia de Poiares (Santo André)  
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----- Foi presente o processo de obras nº 40/2022, cujo titular é Pedro Ricardo Grilo Tavares, 

constituído com vista à legalização de construção licenciamento para a construção de 

moradia, sita em Ribeira do Moinho, freguesia de Poiares (Santo André), destinado a 

aprovação de projeto de arquitetura.  ------------------------------------------------------------------------  

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

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

 21- Processo de Obras nº 49/2020 - licenciamento de alterações ao projeto - João 
Pedro dos Santos Simões - Ribeira do Moinho, freguesia de Poiares (Santo André) ----  
----- Foi presente o processo de obras nº 49/2020, cujo titular é João Pedro dos Santos 

Simões, constituído com vista ao licenciamento de alterações ao projeto, sito em Ribeira do 

Moinho, freguesia de Poiares (Santo André), destinado a aprovação de projeto de 

arquitetura.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 22- Processo de Obras nº 69/2020 - licenciamento de alterações ao projeto - 
Serenity Island, Lda - Av. ª Manuel Carvalho Coelho -----------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 69/2020, cujo titular é Serenity Island, Lda., 

constituído com vista ao licenciamento de alterações ao projeto, sito na Av. ª Manuel 

Carvalho Coelho, freguesia de Poiares (Santo André), destinado a aprovação do 

licenciamento de alterações.  ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

23- Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal - reconhecimento de omissão de 
deliberação de 17/12/2021 -----------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 47/2022, do Sr. Presidente da Câmara, 

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

“PROPOSTA Nº 47 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal ----------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal do Município de Vila Nova de 
Poiares, vem propor à Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------  
No procedimento de contratação pública referente à execução da empreitada de execução das 
“Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal” e devido à sua dimensão, é imprescindível a 
realização de despesa plurianual.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
No procedimento em causa, a repartição de encargos é da competência da Assembleia Municipal, 
nos termos e para os efeitos previstos no nº 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, bem como a assunção de compromissos plurianuais, nos termos do disposto na alínea c) do nº 
1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual.  -------------------------------------  
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No processo de realização da despesa pública, a sua autorização pressupõe que se verifique, não só 
a sua conformidade legal, como a respetiva regularidade financeira, dependendo esta, como é 
sabido, da inscrição orçamental, correspondente cabimento e adequada classificação da despesa. ----   
Estando patente, na informação técnica n.º 14000, de 16/11/2021, presente à reunião da Câmara 
Municipal de 19/11/2021 a necessidade de obter, por parte do serviço de contabilidade, informação 
sobre declaração de cabimento orçamental, a deliberação tomada deverá entender-se como uma 
intenção de autorizar a despesa e de contratar, após a obtenção da necessária autorização para 
assunção dos compromissos plurianuais por parte Assembleia Municipal, deliberada em 29/11/2021.  
Esclarece-se que, embora não estivesse explícita na informação técnica que foi presente à reunião da 
Câmara Municipal de 17/12/2021, estava implícita na mesma a necessidade de deliberar a decisão de 
contratar e de autorizar a despesa, na sequência da sua deliberação inicial de 19/11/2021 e da 
deliberação da Assembleia Municipal de 29/11/2021, de autorizar e aprovar a repartição dos 
encargos plurianuais pelos anos de 2021 (com a despesa prevista e efetiva de 0,00 €), de 2022 e de 
2023, iniciando-se, com a referida deliberação, e reunidos que estavam os requisitos necessários, o 
procedimento de contratação pública.  ------------------------------------------------------------------------------------  
Considera-se que a decisão de contratar e de autorização da despesa foi, no seu conjunto, iniciada e 
finalizada em dois momentos distintos, um a 19/11/2021, no qual é manifestada a pretensão de 
contratar e são explanadas algumas das condições inerentes, nomeadamente a necessidade de 
autorização prévia da Assembleia Municipal, e um segundo momento, a 17/12/2021, já com a referida 
e necessária autorização para a realização da despesa plurianual, com a atempada e prévia inscrição 
e cabimentação orçamental da despesa prevista, no qual foram aprovadas as peças de 
procedimento, decidido não contratar por lotes, designado o júri, etc., e definidos outros parâmetros 
indispensáveis.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Neste âmbito, é importante mencionar o nº 2 do artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos, bem 
como a alínea f) do nº 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, que 
estabelecem que as peças de qualquer procedimento de contratação pública são aprovadas pelo 
órgão competente para a decisão de contratar, o que, desde logo, significa que tal aprovação 
pressupõe, naturalmente, uma decisão de contratar. Assim sendo, não faria sentido aprovar as peças 
de um procedimento contratual, sem que previamente tivesse sido tomada uma decisão legitimadora 
do início desse procedimento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
De facto, e apesar deste assunto ter sido debatido na mesma, não foi, no entanto, vertida 
explicitamente na ata da referida reunião a deliberação respetiva, pelo que se verificou a omissão da 
autorização da despesa e da decisão de contratar pela Câmara Municipal, na ata da sua reunião de 
17/12/2021.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto, proponho a Câmara Municipal reconheça a referida omissão, e, por via disso, a 
consequente decisão de contratar e de autorização da despesa.”  ------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria com três votos a favor, do PS, e dois votos contra do 

PSD, reconhecer que na deliberação de 17/12/2021 se verificou a omissão da autorização 

da despesa e da decisão de contratar pela Câmara Municipal.  --------------------------------------  

 24- Junta de Freguesia de S. Miguel - Apoio na elaboração de projeto de arquitetura 
e plano de acessibilidades para adaptação do edifício às normas técnicas de 
acessibilidade constantes no Anexo do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto e na 
preparação de candidatura no âmbito do PRR -------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 6717/2022. -   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de prestar apoio na 

elaboração de projeto de arquitetura e plano de acessibilidades para adaptação do edifício 

às normas técnicas de acessibilidade constantes no Anexo do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 

8 de agosto e na preparação de candidatura no âmbito do PRR.  ------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- Mais deliberou, de acordo com o estabelecido no artigo 4º Regulamento das Formas 

de Apoio às Juntas de Freguesia, remeter este assunto à Assembleia Municipal, para 

conhecimento.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

25- Igreja Paroquial de Poiares Santo André - Convite para festa litúrgica do 
Santíssimo Corpo de Deus - Para Conhecimento ----------------------------------------------------  
----- Foi presente, convite para festa litúrgica do Santíssimo Corpo de Deus enviado pela 

Igreja Paroquial de Poiares Santo André. -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

----- Interveio o Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS. -------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Vereador Fernando Dias Marta, do PS. ------------------------------------------  

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

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

----- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 16 horas e 20 minutos. -----------  
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