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----- Reunião Ordinária Pública de 15 de julho de 2022 no Salão Nobre da Câmara Municipal  -----  

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

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

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

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

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

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

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

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

1- Ata nº 19/2022;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Este ponto foi retirado. -------------------------------------------------------------------------------------  

2- Adenda ao Contrato de Cedência temporária de exploração do bar sito no centro 
coordenador de transportes de Vila Nova de Poiares - Alteração do Horário de 
Funcionamento;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta de adenda ao contrato e a proposta nº 68/2022, 

do Sr. Presidente da Câmara Municipal, a qual se transcreve a seguir: -----------------------------  

-----“ADENDA AO CONTRATO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE EXPLORAÇÃO DO BAR SITO NO 
CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES DE VILA NOVA DE POIARES - Alteração do 
Horário de Funcionamento  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- A abertura do procedimento para Cedência Temporária de Exploração do Bar sito no Centro 
Coordenador de Transportes de Vila Nova de Poiares, por deliberação de Câmara Municipal, na 
reunião de 18 de fevereiro de 2022, ao abrigo do disposto nas alíneas g) e ee) do nº 1 do art.º 33º do 
anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;  --------------------------------------------------------------------------  
- A decisão de adjudicação foi tomada por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, em 20 
de abril de 2022, nos termos do ponto 14 do Programa de Procedimento;  -------------------------------------  
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- A cedência temporária foi adjudicada a Sérgio Jorge da Costa Mateus, pelo que o contrato se 
encontra vigente desde o dia 09 de maio de 2022;  -------------------------------------------------------------------  
- O cessionário requereu à Câmara Municipal, em 01 de julho de 2022, o prolongamento do horário 
de funcionamento do Bar, que atualmente é das 6h00m às 20h30m (de segunda-feira a sábado) e 
das 7h30 às 20h30m aos domingos (nº 9 da cláusula 5.ª do contrato de cedência).  ------------------------  
Face ao supra exposto, proponho, nos termos e para os efeitos previstos na alínea ee) 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 cedência temporária de exploração do bar sito no Centro Coordenador de 
Transportes de Vila Nova de Poiares, anexo à presente proposta.” -----------------------------------------------  

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

cedência temporária de exploração do bar sito no Centro Coordenador de Transportes de 

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

3- Ocupação de postos de trabalho de Assistente Operacional para o AEVNP - 
Recurso a Reserva de Recrutamento Interna;  -------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 66/2022 da Sra. Vereadora Maria da Luz 

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

----- “Ocupação de postos de trabalho de Assistente Operacional para o AEVNP - Recurso a Reserva 
de Recrutamento Interna  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Maria da Luz Pereira Pedroso, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Em sessão da Assembleia Municipal, de 24 de junho de 2021, sob proposta da Câmara Municipal, 
aprovada por deliberação de 21 de maio de 2021, foi autorizada a abertura do procedimento 
concursal comum, necessário para recrutamento de postos de trabalho previstos e não ocupados no 
Mapa de Pessoal do Município de Vila Nova de Poiares, para o ano de 2021, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de 2 
(dois) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional (Área da Educação) para a 
Unidade de Serviços Sociais e de Educação (Aviso BEP: OE202109/0159);  ----------------------------------  
2. No âmbito do referido procedimento concursal, que decorreu neste Município, existe uma Lista de 
Ordenação Final Homologada, por despacho de 13 de maio de 2022, e publicada em 2ª série do 
DRE, em 01 de junho de 2022; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
3. As duas primeiras candidatas a aceitar a posição remuneratória oferecida e os correspondentes 
postos de trabalho para Assistente Operacional (Área da Educação), iniciaram funções a 02 de junho 
de 2022;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Nos termos do nº 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 125-A/2019, na atual redação, foi constituída 
reserva de recrutamento interna, uma vez que a lista de ordenação final homologada continha um 
número de candidatos aprovados superior ao dos postos de trabalho a ocupar;  -----------------------------  
5. A reserva de recrutamento é utilizada “sempre que, no prazo máximo de 18 meses contados da 
data da homologação da lista de ordenação final, haja necessidade de ocupação de idênticos postos 
de trabalho, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos nos 1 e 2 do artigo 29.º” 
(nº 4 do artigo 30.º da Portaria n.º 125-A/2019, na atual redação);  -----------------------------------------------  
6. Verificou-se, na referida lista nominativa, homologada pelo Despacho n.º 2732/2022, publicada na 
2ª série do DRE, em 03 de março de 2022, contém um ratio, para o Agrupamento de Escolas de Vila 
Nova de Poiares, de 31 (trinta e um) Assistentes Operacionais e 7 (sete) Assistentes Técnicos;  --------  
7. Na sequência desta obrigação legal, nos termos do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 
de janeiro, na atual redação, a Câmara Municipal, na reunião de 01 de julho de 2022, ratificou a 
decisão de recorrer à reserva de recrutamento interna, existente no Município, para contratar dois 
assistentes operacionais, que ficaram como 3º e 4.º classificados no suprarreferido procedimento, de 
modo a cumprir o ratio do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares. Sendo que estes 
iniciaram funções no dia 01 de julho de 2022.  -------------------------------------------------------------------------  
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8. Todavia, e devido ao falecimento da Assistente Operacional Antónia Bernardo Rosa, atualmente 
falta preencher 1 (um) posto de trabalho, na carreira/categoria de Assistente Operacional, para 
cumprimento do ratio no Agrupamento de Escolas;  ------------------------------------------------------------------  
9. Nos termos do nº 6 do artigo 47.º da Lei do Orçamento do Estado (LOE) para 2022 (Lei 12/2022, 
de 27 de junho), “as necessidades de recrutamento excecional de trabalhadores no âmbito do 
exercício de atividades resultantes da transferência de competências para a administração local na 
área da educação não estão sujeitas ao disposto no presente artigo”. Ou seja, o recrutamento de 
trabalhadores nos municípios em situação de saneamento ou de rutura, que forem advenientes da 
transferência de competências na área da educação, está isento do cumprimento das normas 
estabelecidas nos nos 1 a 5 do artigo 47.º da referida Lei;  ---------------------------------------------------------  
Assim, considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) O ratio do Agrupamento de Escolas não se encontra cumprido, pelo que coloca em causa o bom 
funcionamento dos serviços e o cumprimento de obrigações de serviço público;  ----------------------------  
b) É obrigatório, nos termos do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na atual 
redação, proceder à ocupação de um posto de trabalho, pelos motivos suprarreferidos;  -------------------  
c) Existe uma lista de ordenação final homologada, que contém um número de candidatos aprovados 
superior ao dos postos de trabalho que foram ocupados no procedimento concursal Aviso BEP: 
OE202109/0159;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) O presente recrutamento, para cumprimento do ratio do Agrupamento, visa a ocupação de 
idênticos postos de trabalho e, por isso, é obrigatório utilizar a referida lista homologada;  -----------------  
e) É também obrigatório respeitar a ordem constante da lista de ordenação final devidamente 
homologada e válida por 18 meses. Assim sendo, teremos agora de recorrer ao 5ª classificado no 
procedimento (Marisa Isabel Marcelo Dias);  ----------------------------------------------------------------------------  
f) Será proposto à candidata a remuneração de € 705,00 (sem prejuízo dos eventuais aumentos 
legais), correspondente à 4.ª Posição Remuneratória da carreira de Assistente Operacional, e ao 
Nível Remuneratório 4, da Tabela Remuneratória Única;  -----------------------------------------------------------  
g) No referido procedimento foi dado cumprimento ao previsto no Regime de Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas (aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, na redação atual).  -------  
Face a tudo o exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere, com efeitos imediatos, o 
recrutamento de 1 (um) posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional, para 
exercer funções no Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares. -----------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o recrutamento de 1 (um) posto de 

trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional, para exercer funções no 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares. ------------------------------------------------------  

4- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 1898;  -----  
----- Para este assunto foi presente, para ratificação, a informação técnica com registo 

myDoc nº 8595/2022.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de não exercício do direito de 

preferência referente ao artigo matricial nº 1898. ---------------------------------------------------------  

5- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 2339;  -----  
----- Para este assunto foi presente, para ratificação, a informação técnica com registo 

myDoc nº 8598/2022.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de não exercício do direito de 

preferência referente ao artigo matricial nº 2339. ---------------------------------------------------------  
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6- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 815; -------  
----- Para este assunto foi presente, para ratificação, a informação técnica com registo 

myDoc nº 9029/2022.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de não exercício do direito de 

preferência referente ao artigo matricial nº 815. -----------------------------------------------------------  

7- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento;  ----------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 14 de julho de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.329.415,91 € (um milhão, 

trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quinze euros e noventa e um cêntimos) e em 

Operações não Orçamentais a quantia de 282.528,04€ (duzentos e oitenta e dois mil, 

quinhentos e vinte e oito euros e quatro cêntimos).  -----------------------------------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 01 e 14 de julho de 2022, no valor total de 

423.785,02 € (quatrocentos e vinte e três mil setecentos e oitenta e cinco euros e dois 

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

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

9- CIM-Região de Coimbra - Pedido de Comparticipação - Projeto 30 - Brigada de 
Sapadores Florestais - Componente fixa Ano 2022; ------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 9060/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de uma compensação 

financeira à CIM-RC no montante 5.052,64 € (cinco mil e cinquenta e dois euros e sessenta 

e quatro cêntimos), relativa ao Projeto 30 - “Brigada de Sapadores Florestais”.  -----------------  

10- Situação social - proposta de apoio - proc. nº 8602/2022;  ----------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 8602/2022. -  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de apoio social, no valor de 

529,59€ (quinhentos e vinte e nove euros e cinquenta e nove cêntimos) nos termos da 

informação técnica apresentada. ------------------------------------------------------------------------------  
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11- IPC - Instituto Politécnico de Coimbra - Protocolo com o Instituto Politécnico de 
Coimbra para Implementação de um Gabinete de Inovação Regional - @AGIR;  --------  
----- Para este assunto foi presente a minuta de protocolo e a proposta nº 60/2022, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, que se transcreve a seguir: ----------------------------------------  

-----“Protocolo com o Instituto Politécnico de Coimbra para Implementação de um Gabinete de 
Inovação Regional - @AGIR  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
O Instituto Politécnico de Coimbra pretende celebrar um protocolo com a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares para implementar um Gabinete de Inovação Regional - @GIR no Concelho.  -----------  
Este Gabinete tem como objeto o desenvolvimento de ações destinadas a apoiar a inovação 
tecnológica e empresarial de base regional, atuando no terreno em conjunto com a autarquia, com a 
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) e com outros parceiros que se 
identifiquem ser relevantes para o projeto, contribuindo para o reforço da qualificação e da 
competitividade da economia regional.  -----------------------------------------------------------------------------------  
Os objetivos principais deste Gabinete são, nomeadamente, promover a inovação nos negócios 
tradicionais de base endógena; qualificar recursos humanos; qualificar o tecido empresarial; atrair 
pessoas para territórios de baixa densidade; promover a criação e manutenção de postos de trabalho; 
promover a inserção de desempregados na vida ativa; fomentar a criação de novas empresas; criar 
redes de inovação e partilha de conhecimento; fomentar a empregabilidade, o desenvolvimento de 
estágios e voluntariado no território; e apoiar a inovação nas empresas, instituições e associações da 
Região.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nos termos do nº 2 do art.º 23º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, encontram-se 
cometidos ao Município, entre outras, atribuições nas áreas da Cultura, Educação, Desporto, 
Ocupação de Tempos Livres, Ensino, Saúde, Ação e Solidariedade Social e Proteção Civil.  -------------  
Mais concretamente, as alíneas r) e u) do nº 1 do art.º 33 do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, preveem expressamente que é da competência da Câmara Municipal colaborar no apoio a 
programas e projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da administração central, 
bem como apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o município.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
É importante mencionar que o Instituto Politécnico de Coimbra será responsável por:  ---------------------  
- Coordenar o projeto;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Organizar logístico-administrativa do projeto;  ------------------------------------------------------------------------  
- Procurar oportunidades de financiamento para o desenvolvimento do projeto e a liderança do 
processo de candidatura;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Constituir equipa gestora do projeto;  ------------------------------------------------------------------------------------  
- Constituir equipas de voluntários e a designação dos mentores;  ------------------------------------------------  
- Organizar do calendário de ações;  --------------------------------------------------------------------------------------  
- Promover o desenvolvimento da formação técnico/prática no âmbito do projeto;  ---------------------------  
- Coordenar e patrocinar o prémio @GIR;  -------------------------------------------------------------------------------  
- Dinamizar os eventos de networking;  -----------------------------------------------------------------------------------  
- Criar a Rede @GIR.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por sua vez, será da responsabilidade do Município, entre outras, as seguintes obrigações: 
- Proporcionar o espaço físico para a realização das ações;  -------------------------------------------------------  
- Alocar recursos humanos ao projeto, nomeadamente um responsável que possa diligenciar a 
aprovação da realização das ações e os técnicos dos gabinetes de apoio ao empreendedor e à 
inserção profissional, caso existam;  --------------------------------------------------------------------------------------  
- Dinamizar o programa e as ações através dos gabinetes existentes na autarquia, nomeadamente 
através do gabinete de apoio ao empreendedor/investidor e do gabinete de inserção profissional;  -----  
- Partilhar dados caracterizadores da região no que diz respeito aos recursos endógenos, ao tecido 
empresarial e às infraestruturas existentes;  ----------------------------------------------------------------------------  
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- Promover e divulgar o projeto junto do tecido empresarial da região de abrangência da autarquia;  ---  
- Dinamizar e patrocinar o prémio @GIR.  -------------------------------------------------------------------------------  
Deste modo, o Gabinete de Inovação Regional - @GIR irá proporcionar uma aproximação do 
Politécnico de Coimbra ao Município de Vila Nova de Poiares, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento, inovação e partilha de conhecimentos/formação no Concelho.  ----------------------------  
Efetivamente, este Gabinete será essencial para apoiar a inovação tecnológica, empresarial e social 
do Concelho, promovendo o conhecimento e, consequentemente, contribuindo para o 
desenvolvimento da economia do Concelho.  ---------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto, PROPÕE-SE:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
Que a Câmara Municipal delibere e aprove reconhecer a importância deste protocolo no Município de 
Vila Nova de Poiares e, consequentemente, aprove a minuta de protocolo, anexo à presente 
proposta, ao abrigo das alíneas r) e u) do nº 1 do art.º 33 do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o reconhecimento da importância deste 

protocolo no Município de Vila Nova de Poiares e, consequentemente, aprovar a minuta de 

protocolo, ao abrigo das alíneas r) e u) do nº 1 do art.º 33 do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12- IPC - Instituto Politécnico de Coimbra - Manifestação de apoio à iniciativa de 
cidadãos - Valorização do Ensino Politécnico Nacional e Internacionalmente;  ----------  
----- Para este assunto foi presente ofício do Instituto Politécnico de Coimbra, e minuta de 

manifestação de apoio formal e institucional para a iniciativa de cidadãos identificada em 

epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a subscrição da Manifestação de apoio 

à iniciativa de cidadãos “Valorização do Ensino Politécnico Nacional e Internacionalmente”, 

nos termos solicitados pelo Instituto Politécnico de Coimbra. ------------------------------------------  

13- Pedido de Co-organização Festejos em Honra de Nª Sª da Nazaré 2022 - Centro 
de Convívio de Casal do Gago, Vale do Gueiro e Fonte Longa;  --------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 61/2022, da Sra. Vereadora Lara Oliveira, 
que se transcreve a seguir: -------------------------------------------------------------------------------------  
-----“Co-organização Festejos em Honra de Nª Sª da Nazaré 2022 - Casal do Gago, Vale do Gueiro e 
Fonte Longa  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Centro de Convívio de Casal do Gago, Vale do Gueiro e Fonte Longa, e, através daquela, a 
população daquelas localidades, veio, por requerimento de 01/07/2022 – E-6526 -, requerer que a 
Câmara Municipal se associe, como Co-organizadora, dos FESTEJOS EM HONRA DE Nª Sª DA 
NAZARÉ, a realizar, nos dias 16 e 17 de Julho de 2022.  -----------------------------------------------------------  
Como é do conhecimento geral, desde 2019 não foi possível que estas celebrações decorressem em 
virtude da pandemia mundial que atravessamos, pelo que se reveste da maior importância que as 
gentes locais reavivem memórias e tradições como são as festas e romarias.  --------------------------------  
Por outro lado, as festas tradicionais e romarias têm vasta tradição nas Nossas aldeias e lugares, 
tratando-se de uma das formas mais genuínas de atracção de gentes visitantes, de poiarenses 
moradores por outras paragens e ainda de possibilitar o convívio familiar e de vizinhança de um modo 
são, amigável e festivo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Além do mais, aqueles lugares, apesar de ser de pequena dimensão, têm mantido anualmente os 
festejos em Honra de Nª Sª da Nazaré, evento cultural, tradicional e religioso imemoriável. Acresce 
que, nos últimos anos e naquela localidade, tem mantida aquela festa religiosa e romaria que se 
mantém, prevendo-se, como habitualmente, que toda a população se una em torno da actividade, 
fomentando o convívio e a salutar vivência de vizinhança, cultural e artística. Além do mais, trata-se 
de evento que costuma atrair pessoas de outras localidades, em especial aquelas que, residindo 
usualmente fora da nossa terra, por esta altura de festejos, regressam às casas dos seus pais e avós, 
as quais se orgulham de conservar e preservar.  ----------------------------------------------------------------------  
Por outro lado, durante o evento, bem como durante a preparação, a população prezará pelo 
envolvimento das gentes locais, dos comerciantes e empresários locais, mostrando, 
preferencialmente, o muito que é Nosso: gastronomia, artesanato, indústria, comércio, hotelaria, etc., 
promovendo também o território.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Refira-se ainda que este evento, tal como outros de igual cariz, se mostram estratégicos e do 
interesse do Município, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo ao associativismo, 
realização de actividades populares, culturais e artísticas.  ---------------------------------------------------------  
Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como habitualmente 
em situações similares, à organização deste evento - Festejos em Casal do Gago, Vale do Gueiro e 
Fonte Longa, em Honra de Nª Sª da Nazaré -, na qualidade de Co-organizadora, propondo que o 
assunto seja deliberado na próxima reunião, para os efeitos previstos na al. u) do nº 1 do Art. 33º da 
Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.” -----------------------------------------------------------------------------------  
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar que a Câmara Municipal se associe à 

organização do evento “Festejos em Casal do Gago, Vale do Gueiro e Fonte Longa, em 

Honra de Nª Sª da Nazaré”, na qualidade de Co-organizadora. ---------------------------------------  

14- Pedido de Co-organização Festejos em Honra de Santo Inácio de Antioquia 2022- 
Centro Recreativo e Cultural de Sabouga;  ------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 63/2022, da Sra. Vereadora Lara Oliveira, 

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

-----“Co-organização Festejos em Honra de Santo Inácio de Antioquia 2022 – Sabouga  ------------------  

Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Centro Recreativo e Cultural de Sabouga, e, através daquela, a população daquela localidade, 
veio, por requerimento de 05/07/2022 – E-6622 -, requerer que a Câmara Municipal se associe, como 
Co-organizadora, dos FESTEJOS EM HONRA DE SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA, a realizar, nos 
dias 16, 17 e 18 de Julho de 2022.-----------------------------------------------------------------------------------------  
Como é do conhecimento geral, desde 2019 não foi possível que estas celebrações decorressem em 
virtude da pandemia mundial que atravessamos, pelo que se reveste da maior importância que as 
gentes locais reavivem memórias e tradições como são as festas e romarias. --------------------------------  
Por outro lado, as festas tradicionais e romarias têm vasta tradição nas Nossas aldeias e lugares, 
tratando-se de uma das formas mais genuínas de atracção de gentes visitantes, de poiarenses 
moradores por outras paragens e ainda de possibilitar o convívio familiar e de vizinhança de um modo 
são, amigável e festivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Além do mais, aqueles lugares, apesar de ser de pequena dimensão, têm mantido anualmente os 
festejos em Honra de Santo Inácio de Antioquia, evento cultural, tradicional e religioso imemoriável. 
Acresce que, nos últimos anos e naquela localidade, tem mantida aquela festa religiosa e romaria que 
se mantém, prevendo-se, como habitualmente, que toda a população se una em torno da actividade, 
fomentando o convívio e a salutar vivência de vizinhança, cultural e artística. Além do mais, trata-se 
de evento que costuma atrair pessoas de outras localidades, em especial aquelas que, residindo 
usualmente fora da nossa terra, por esta altura de festejos, regressam às casas dos seus pais e avós, 
as quais se orgulham de conservar e preservar. -----------------------------------------------------------------------  
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Por outro lado, durante o evento, bem como durante a preparação, a população prezará pelo 
envolvimento das gentes locais, dos comerciantes e empresários locais, mostrando, 
preferencialmente, o muito que é Nosso: gastronomia, artesanato, indústria, comércio, hotelaria, etc., 
promovendo também o território. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Refira-se ainda que este evento, tal como outros de igual cariz, se mostram estratégicos e do 
interesse do Município, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo ao associativismo, 
realização de actividades populares, culturais e artísticas. ----------------------------------------------------------  
Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como habitualmente 
em situações similares, à organização deste evento - Festejos em Sabouga, em Honra de Santo 
Inácio de Antioquia -, na qualidade de Co-organizadora, propondo que o assunto seja deliberado na 
próxima reunião, para os efeitos previstos na al. u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 
12.09.2013.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar que a Câmara Municipal se associe à 

organização do evento “Festejos em Sabouga, em Honra de Santo Inácio de Antioquia”, na 

qualidade de Co-organizadora. --------------------------------------------------------------------------------  

15- Pedido de Co-organização Festejos em Honra de São Tiago 2022 - Alveite Grande 
- Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel;  ------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 62/2022, da Sra. Vereadora Lara Oliveira, 

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

----- “Co-organização Festejos em Honra de São Tiago 2022 - Alveite Grande  -------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel, e, através daquela, a população daquela localidade de 
Alveite Grande, veio, por requerimento de 30/06/2022 – E-6495 -, requerer que a Câmara Municipal 
se associe, como Co-organizadora, dos FESTEJOS EM HONRA DE SÃO TIAGO, a realizar, nos dias 
30 e 31 de Julho e 01 de Agosto de 2022.  ------------------------------------------------------------------------------  
Como é do conhecimento geral, desde 2019 não foi possível que estas celebrações decorressem em 
virtude da pandemia mundial que atravessamos, pelo que se reveste da maior importância que as 
gentes locais reavivem memórias e tradições como são as festas e romarias.  --------------------------------  
Por outro lado, as festas tradicionais e romarias têm vasta tradição nas Nossas aldeias e lugares, 
tratando-se de uma das formas mais genuínas de atracção de gentes visitantes, de poiarenses 
moradores por outras paragens e ainda de possibilitar o convívio familiar e de vizinhança de um modo 
são, amigável e festivo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Além do mais, aqueles lugares, apesar de ser de pequena dimensão, têm mantido anualmente os 
festejos em Honra de São Tiago, evento cultural, tradicional e religioso imemoriável. Acresce que, nos 
últimos anos e naquela localidade, tem mantida aquela festa religiosa e romaria que se mantém, 
prevendo-se, como habitualmente, que toda a população se una em torno da actividade, fomentando 
o convívio e a salutar vivência de vizinhança, cultural e artística. Além do mais, trata-se de evento que 
costuma atrair pessoas de outras localidades, em especial aquelas que, residindo usualmente fora da 
nossa terra, por esta altura de festejos, regressam às casas dos seus pais e avós, as quais se 
orgulham de conservar e preservar.  --------------------------------------------------------------------------------------  
Por outro lado, durante o evento, bem como durante a preparação, a população prezará pelo 
envolvimento das gentes locais, dos comerciantes e empresários locais, mostrando, 
preferencialmente, o muito que é Nosso: gastronomia, artesanato, indústria, comércio, hotelaria, etc., 
promovendo também o território.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Refira-se ainda que este evento, tal como outros de igual cariz, se mostram estratégicos e do 
interesse do Município, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo ao associativismo, 
realização de actividades populares, culturais e artísticas.  ---------------------------------------------------------  
Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como habitualmente 
em situações similares, à organização deste evento - Festejos em Alveite Grande, em Honra de São 
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Tiago -, na qualidade de Co-organizadora, propondo que o assunto seja deliberado na próxima 
reunião, para os efeitos previstos na al. u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.” -------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar que a Câmara Municipal se associe à 

organização do evento “Festejos em Alveite Grande, em Honra de São Tiago”, na qualidade 

de Co-organizadora. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

16- Pedido de Co-organização Festejos em Honra de Santa Luzia 2022 - União 
Recreativa de Santa Luzia; ----------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 67/2022, da Sra. Vereadora Lara Oliveira, 

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

-----“ Co-organização Festejos em Honra de Santa Luzia 2022  ---------------------------------------------------  
Venda Nova e Moinhos  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A União Recreativa de Santa Luzia, e, através daquela, a população das localidades de Venda Nova 
e Moinhos, veio, por requerimento de 08/07/2022 – E-6778 -, requerer que a Câmara Municipal se 
associe, como Co-organizadora, dos FESTEJOS EM HONRA DE SANTA LUZIA, a realizar, nos dias 
06, 07 e 08 de Agosto de 2022.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Como é do conhecimento geral, desde 2019 não foi possível que estas celebrações decorressem em 
virtude da pandemia mundial que atravessamos, pelo que se reveste da maior importância que as 
gentes locais reavivem memórias e tradições como são as festas e romarias.  --------------------------------  
Por outro lado, as festas tradicionais e romarias têm vasta tradição nas Nossas aldeias e lugares, 
tratando-se de uma das formas mais genuínas de atracção de gentes visitantes, de poiarenses 
moradores por outras paragens e ainda de possibilitar o convívio familiar e de vizinhança de um modo 
são, amigável e festivo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Além do mais, aqueles lugares, apesar de ser de pequena dimensão, têm mantido anualmente os 
festejos em Honra de Santa Luzia, evento cultural, tradicional e religioso imemoriável. Acresce que, 
nos últimos anos e naquela localidade, tem mantida aquela festa religiosa e romaria que se mantém, 
prevendo-se, como habitualmente, que toda a população se una em torno da actividade, fomentando 
o convívio e a salutar vivência de vizinhança, cultural e artística. Além do mais, trata-se de evento que 
costuma atrair pessoas de outras localidades, em especial aquelas que, residindo usualmente fora da 
nossa terra, por esta altura de festejos, regressam às casas dos seus pais e avós, as quais se 
orgulham de conservar e preservar.  --------------------------------------------------------------------------------------  
Por outro lado, durante o evento, bem como durante a preparação, a população prezará pelo 
envolvimento das gentes locais, dos comerciantes e empresários locais, mostrando, 
preferencialmente, o muito que é Nosso: gastronomia, artesanato, indústria, comércio, hotelaria, etc., 
promovendo também o território.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Refira-se ainda que este evento, tal como outros de igual cariz, se mostram estratégicos e do 
interesse do Município, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo ao associativismo, 
realização de actividades populares, culturais e artísticas. ----------------------------------------------------------  
Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como habitualmente 
em situações similares, à organização deste evento – Venda Nova e Moinhos, em Honra de Santa 
Luzia -, na qualidade de Co-organizadora, propondo que o assunto seja deliberado na próxima 
reunião, para os efeitos previstos na al. u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.” -------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar que a Câmara Municipal se associe à 

organização do evento “Festejos em Venda Nova e Moinhos, em Honra de Santa Luzia”, na 

qualidade de Co-organizadora. --------------------------------------------------------------------------------  

17- ARCADIA - Apoio extraordinário para execução de obras; ---------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente e-mail remetido pela ARCADIA - Associação de Recreio, 

Cultura, Assistência, Desporto e Instrução de Alveite, com pedido de apoio para obras nas 

suas instalações. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

extraordinário no montante de 2.000,00€ (dois mil euros) à ARCADIA - Associação de 

Recreio, Cultura, Assistência, Desporto e Instrução de Alveite. ---------------------------------------  

18- Pedido de Cedência Espaço CCP - Sala de Exposições - ZIF Santo André - 
Ratificação;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 65/2022, da Sra. Vereadora Lara Oliveira, 

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

-----“ Cedência Espaço CCP – Sala de Exposições - ZIF Santo André -------------------------------------------  
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 – Sala de Exposições – pela ZIF de Santo André, para a 
realização da Reunião da Direcção (utilização no dia 14 de Julho de 2022), nos exactos termos do 
pedido, 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 pela ZIF, designadamente no que respeita, não apenas à sua 
missão no âmbito do ordenamento florestal, como de protecção civil, mas também nas suas missões 
paralelas de incentivo, fomento e desenvolvimento nas áreas da educação, prevenção e formação, 
por se tratar mesmo de uma obrigação institucional a colaboração com os mais variados serviços 
descentralizados do Estado a operar no território Concelhio, regional e nacional. ----------------------------  
No mais, sempre se diga que existe cooperação entre os serviços das ZIF e a Câmara Municipal, em 
particular no âmbito do ordenamento territorial e ordenamento florestal, cabendo também ao 
Município prestar o auxílio necessário à satisfação do desiderato constitucional e legal conferido às 
Associações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Sala de Exposições para o evento 
programado – Reunião da Direcção -, por forma a que o mesmo tenha a dignidade que merecem, 
garantindo-se que naquele espaço são cumpridas todas as regras/medidas de higiene e saúde 
impostas para o período pandémico que ainda atravessamos que se encontrem em vigor à data do 
evento/actividade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atendendo a que não será possível, em tempo útil, o assunto ser remetido à próxima reunião da 
Câmara Municipal para deliberação, deferido o pedido de cedência de espaço, remetendo à reunião 
da Câmara Municipal seguinte para ratificação, 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.” ---------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de espaço da Sala 

de Exposições do Centro Cultural de Poiares apresentado pela ZIF de Santo André.-----------  

19- Processo de Obras nº 47/2022 - Licenciamento de reabilitação de edificação - 
Maria Ivone Poiares Fernandes - Rua do Forcado, n.º6;  ------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 47/2022, cujo titular é Maria Ivone Poiares 

Fernandes, processo constituído com vista ao licenciamento de reabilitação de edificação, 

sita em Rua do Forcado, n.º6, freguesia de Poiares (Santo André) destinado à aprovação do 

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

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

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

20- Processo de Obras nº 40/2019 - Legalização de alterações - Mário Jorge Simões 
de Matos - Casal do Gago;  -----------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 40/2019, cujo titular é Mário Jorge Simões de 

Matos, processo constituído com vista ao licenciamento de alterações de edificação, sita em 

Casal do Gago, freguesia de São Miguel de Poiares, destinado à aprovação do projeto de 

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

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

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

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

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- 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 17 horas e 20 minutos. ------------------------  
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