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-- Reunião Ordinária Pública de 16 de setembro 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- Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima - Pacto de Autarcas para o 
Clima e Energia; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11295. ----------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Ação para a Energia 

Sustentável e o Clima no âmbito do Pacto de Autarcas para o Clima e Energia, ao qual o 

Municipio aderiu em 2020.  -------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, submeter este assunto à aprovação da Assembleia Municipal. -------------  

2- Proposta de Expropriação para execução da empreitada de Redes de drenagem 
de águas residuais de São Miguel de Poiares, Entroncamento de Poiares, Vendinha e 
Segundeira; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 86/2022, do Sr. Presidente da Câmara 

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

“Proposta nº 86 / 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - Expropriação para 
execução da empreitada de Redes de drenagem de águas residuais de São Miguel de Poiares, 
Entroncamento de Poiares, Vendinha e Segundeira ------------------------------------------------------------------   
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- É atribuição das Autarquias Locais promover os interesses próprios e específicos das populações 
respetivas e promover o ambiente e o saneamento básico, nos termos do artigo 235.º da Constituição 
da República Portuguesa e artigo 23.º, nº 2, alínea k) e artigo 33.º, nº 1, alínea uu) do anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------  
- A operação “Fecho de Sistemas de Saneamento de Águas Residuais-Ligação à ETAR da Ribeira do 
Moinho”, a desenvolver na área do Município de Vila Nova de Poiares, integra o Plano de 
Investimentos da APIN e enquadra-se na tipologia prevista na subalínea v) da alínea b) do artigo 95.º 
do RE SEUR, uma vez que abrange fecho de sistemas de saneamento de águas residuais com vista 
à otimização da utilização da capacidade instalada e da adesão ao serviço, através da execução de 
ligações entre os sistemas em alta e os sistemas em baixa e da extensão do serviço a populações 
ainda não servidas por rede de drenagem de esgotos. ---------------------------------------------------------------   
- A intervenção pretende executar 6,96 km de rede, 121 ramais de ligação, 1 estação elevatória, com 
ligação ao Subsistema de Saneamento de Ribeira de Moinho e tratamento final na ETAR de Ribeira 
de Moinho, com descarga do efluente na linha de água mais próxima das imediações da referida 
ETAR. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- Por conseguinte, contempla a instalação de rede coletora para águas residuais domésticas nos 
lugares de Entroncamento de Poiares, Vendinha, São Miguel de Poiares e Segundeira e o seu 
encaminhamento para a rede existente, a qual está ligada à ETAR da Ribeira de Moinho onde é 
assegurado um nível de tratamento secundário. -----------------------------------------------------------------------   
- A operação visa a otimização da utilização da capacidade instalada e da adesão ao serviço, através 
da execução de ligações entre os sistemas em alta e os sistemas em baixa e da extensão do serviço 
a populações ainda não servidas na área de influência dos sistemas, bem como a gestão eficiente 
dos recursos e infraestruturas existentes, garantindo a qualidade e a sustentabilidade dos sistemas 
no âmbito do ciclo urbano da água. ----------------------------------------------------------------------------------------   
- O referido projeto foi objeto de uma candidatura, que foi aprovada em 30 de janeiro de 2020, com o 
código POSEUR-03-2012-FC-001219, no âmbito do Programa Operacional de Sustentabilidade e 
eficiência no uso de recursos (POSEUR) – anexo 1. ------------------------------------------------------------------   
- Tendo em vista a execução da empreitada para a drenagem de águas residuais, em São Miguel de 
Poiares, foi necessário criar um caminho em terrenos privados com 3 metros de largura, para acesso 
ao coletor que faz a ligação da rede ao polo II da Zona Industrial. Por isso, torna-se essencial e 
necessário proceder à expropriação, com caráter urgente, cuja fundamentação se encontra anexa à 
presente resolução (anexo 2), de 432 m2 do prédio rústico nº 180, devidamente identificado no anexo 
3 à presente proposta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- A escolha do trajeto projetado para o coletor teve em conta diversos fatores, nomeadamente a 
existência de caminho em terra batida com extensão de cerca de 50 (cinquenta) metros e a ligação 
ao coletor existente no Polo II da Zona Industrial de Vila Nova de Poiares. -------------------------------------   
- É importante mencionar que, caso a Câmara Municipal optasse por implementar uma rede 
elevatória de saneamento, em detrimento do coletor gravítico previsto, seria muito mais oneroso. ------   
- A Câmara Municipal tem competência para propor, ao Secretário de Estado da Administração Local, 
a declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação, nos termos da alínea vv) do nº 1 do 
artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e alínea a), nº 1 do artigo 14.º do Código 
das Expropriações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Nestes termos, a resolução de requerer a declaração de utilidade pública da expropriação urgente 
do bem a seguir indicado, necessário à obra em epígrafe, possui os seguintes fundamentos: ------------   
a) Causa de Utilidade Pública: Trata-se da instalação de um coletor de rede de águas residuais, que 
irá permitir a ligação das águas residuais domésticas (do Entroncamento de Poiares, Vendinha, São 
Miguel de Poiares e Segundeira) ao subsistema de saneamento de Ribeira de Moinho e consequente 
tratamento final na ETAR de Ribeira de Moinho. -----------------------------------------------------------------------   
b) Norma habilitante: o presente pedido fundamenta-se na alínea vv) do nº 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que atribui a competência à Câmara Municipal para propor a 
declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação. ------------------------------------------------------   
c) Bens a expropriar: Trata-se de uma parcela de terreno, com 432 m2 de área, a desanexar do 
prédio rústico não descrito/desconhecido na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
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Poiares, mas inscrito na matriz predial urbana da Freguesia de São Miguel de Poiares, Concelho de 
Vila Nova de Poiares, sob o artigo 180º (anexo 3). --------------------------------------------------------------------   
d) Proprietários: Fausto Henrique de Matos Carvalho, residente em Bairro de S. Miguel, nº 63, 3º 
direito, 3020-114 Coimbra; Maria Helena Simões de Matos, residente em Rua Velha, nº 4, 3350-211 
S. Miguel de Poiares; Rosa Maria Coimbra de Matos, residente em Rua da Cumieira, nº 4, 3350-211 
S. Miguel de Poiares; Palmira Carvalho Coimbra, residente em Rua da Fraga, nº 7, 3350- 211 S. 
Miguel de Poiares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
e) Previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação: A previsão dos encargos com 
a expropriação, que tem por base a quantia que foi determinada em avaliação, de acordo com o 
relatório efetuado por um perito da lista oficial, António Alberto Nunes dos Santos Sobral, em 22 de 
agosto de 2022, que faz parte integrante desta proposta sob o anexo 4, é atribuído o valor total de € 
690,00 (seiscentos e noventa euros), assim discriminado: ----------------------------------------------------------   
i. Solo para outros fins (Solo em RAN): € 280,00 (duzentos e oitenta euros);  ---------------------------------  
ii. Solo para outros fins (Solo em Zona Verde de Proteção): € 410,00 (quatrocentos e dez euros).  ------  
O referido encargo será satisfeito pela dotação orçamental do ano corrente, através da rubrica: 
classificação económica 0102, na classificação económica 070101 Terrenos, e nas GOP 02 011 
1999/9 Planeamento urbanístico, na qual têm cabimento adequado, e ficam cativos. -----------------------   
f) O previsto em instrumento de gestão territorial para o imóvel a expropriar e para a zona da sua 
localização: Nos termos definidos no Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Poiares, publicado no 
Diário da República, 2ª Série, nº 10, Aviso nº 706/2014, de 15 de janeiro de 2014, na sua versão 
atualizada, a parcela do artigo a expropriar está inserido em Solo Rural - Áreas Agrícolas de 
Produção 1- Reserva Agrícola Nacional (217 m2) e Solo Urbanizável - Espaços Verdes de Proteção 
(215 m2), conforme definido no Plano de Pormenor do Pólo II da Zona Industrial publicado no Diário 
da República, 2ª Série, Aviso nº 3241/2015, de 26 de março de 2015. ------------------------------------------   
Apesar da faculdade que a lei concede, nas disposições constantes no artigo 11.º, nº1 conjugado 
com o artigo 15.º do Código das Expropriações, o Município não quis deixar de tentar chegar a uma 
conciliação com os proprietários do prédio objeto da presente expropriação (anexo 5).  --------------------  
Dado que não foi possível um consenso com os proprietários do prédio, objeto deste processo, torna-
se necessário proceder à sua expropriação, requerendo a declaração de utilidade pública com caráter 
urgente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Face ao exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: -----------------------------------------------------  
1. Nos termos da alínea vv) do nº 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
propor ao Sr. Secretário de Estado da Administração Local, entidade competente, a declaração da 
utilidade pública da parcela de terreno para a rede de águas residuais (432m2), em harmonia com os 
artigos 13.º e 14º, nº 1, do referido Código das Expropriações e que atribua caráter urgente, ao abrigo 
do artigo 15.º do Código das Expropriações. ----------------------------------------------------------------------------   
2. Que seja requerida a posse administrativa da referida parcela, nos termos do artigo 19º do referido 
Código das Expropriações, de modo a tomar posse administrativa do bem a expropriar, atendendo a 
que os trabalhos necessários à execução do projeto da empreitada são urgentes e esta providência 
se torna indispensável para a prossecução da obra, uma vez que o mesmo terreno não está ainda 
disponibilizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
3. Que a presente proposta, se aprovada, seja convertida em “Resolução”, de acordo com o disposto 
no artigo 10º do Código das Expropriações, e remetida, com o processo devidamente instruído, nos 
termos do Código das Expropriações; ------------------------------------------------------------------------------------   
4. Efetuar a notificação da presente resolução aos proprietários e interessados conhecidos, mediante 
ofício registado com aviso de receção, e não sendo conhecidos através de editais afixados nos locais 
de estilo do Município, nos termos do nº 5 do artigo 10.º e do artigo 11.º do Código das 
Expropriações.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea vv) do nº 1 do artigo 33.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propor ao Sr. Secretário de Estado da 

Administração Local, entidade competente, a declaração da utilidade pública da parcela de 
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terreno para a rede de águas residuais (432m2), em harmonia com os artigos 13.º e 14º, nº 

1, do referido Código das Expropriações e que atribua caráter urgente, ao abrigo do artigo 

15.º do Código das Expropriações. ---------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, por unanimidade, que seja requerida a posse administrativa da referida 

parcela, nos termos do artigo 19º do referido Código das Expropriações, de modo a tomar 

posse administrativa do bem a expropriar, atendendo a que os trabalhos necessários à 

execução do projeto da empreitada são urgentes e esta providência se torna indispensável 

para a prossecução da obra, uma vez que o mesmo terreno não está ainda disponibilizado. -  

----- Deliberou também, por unanimidade, que a presente proposta, se aprovada, seja 

convertida em “Resolução”, de acordo com o disposto no artigo 10º do Código das 

Expropriações, e remetida, com o processo devidamente instruído, nos termos do Código 

das Expropriações. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deliberou ainda, efetuar a notificação da presente resolução aos proprietários e 

interessados conhecidos, mediante ofício registado com aviso de receção, e não sendo 

conhecidos através de editais afixados nos locais de estilo do Município, nos termos do nº 5 

do artigo 10.º e do artigo 11.º do Código das Expropriações. ------------------------------------------  

3- Ata nº 23/2022;------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a Ata nº 23/2022. ---------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 23/2022. ------------------------------  

4- Casa Pronta - Não-Exercício do direito de preferência - art. matricial nº 1137 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11086/2022.  --------   

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

preferência, relativamente ao artigo matricial nº 1137, no âmbito do procedimento Casa 

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

 5- Casa Pronta - Não-Exercício do direito de preferência - art. matricial nº 4179 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11087/2022. ---------   

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

preferência, relativamente ao artigo matricial nº 4179, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 6- Casa Pronta - Não-Exercício do direito de preferência - art. matricial nº 2156 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11382/2022.  --------   

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

preferência, relativamente ao artigo matricial nº 2156, no âmbito do procedimento Casa 

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

 7- Pedido de ocupação de via pública - Álvaro Manuel Monteiro Pires - Algaça;---------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11276/2022.  --------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com o parecer dos 

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

8- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; -----------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 15 de setembro de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.014.208,60 € (um milhão catorze 

mil, duzentos e oito euros e sessenta cêntimos) e em Operações não Orçamentais a quantia 

de 283.773,91 € (duzentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta e três euros e noventa e 

um cêntimo).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 2 e 15 de setembro de 2022, no valor total de 

305.222,03 € (trezentos e cinco mil duzentos e vinte e dois euros e três cêntimos).  ------------   

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

 10- Fixação da participação no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 
(IRS) - Receita a arrecadar no ano económico de 2023; ------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11319/2022.  --------  

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

Albertina Ferreira e Sandra Carvalho, do PSD, aprovar, o lançamento de uma participação 

de 5% no IRS dos sujeitos passivos, com domicílio fiscal na respetiva circunscrição 

territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, para vigorar no ano de 

2023, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1, do artigo 

78.º do Código do IRS.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, submeter este assunto à Assembleia Municipal, para que esta aprove a 

participação variável de 5% no IRS, nos termos da alínea c), n.º 1 do artigo 25º, do anexo à 
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Lei 75/2013, de 12/09, e dos n.ºs 1 e 2 do artigo 26º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro na 

sua redação atual.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 11- Fixação da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para aplicação em 
2023; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11331/2022.  --------  

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

Albertina Ferreira e Sandra Carvalho, do PSD, aprovar de acordo com a artigo 112º do CIMI, 

a fixação das taxas de IMI, previstas na lei, para vigorar em 2023: ----------------------------------- 

a) Prédios rústicos - 0.8% (art.º 112 n.º 1 al a))  -----------------------------------------------------------   

b) Prédios urbanos – 0.45% (art.º 112º n.º 18)  ------------------------------------------------------------   

c) A elevação para o triplo da taxa de IMI aplicável nos termos do nº. 3 do artigo 112.º do 

Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis:  -------------------------------------------------------------  

- Para os prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano e/ ou para os 

prédios classificados como em ruínas (com exceção do previsto na alínea d).  -------------------  

- Prédios urbanos parcialmente devolutos, incidindo o agravamento da taxa, no caso dos 

prédios não constituídos em propriedade horizontal, apenas sobre a parte do valor 

patrimonial tributário correspondente às partes devolutas (com exceção do previsto na 

alínea d).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Isenção temporária (5 anos) de IMI e taxas de urbanização e edificação nas operações 

urbanísticas em prédios devolutos depois de intervencionados (medida aprovada pelo FAM).  

----- Mais deliberou, submeter este assunto à aprovação da Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea ccc), n.º 1, do artigo 33º, do anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro e da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 25º do mesmo diploma legal. ----------------------------------------------- 

 12- Fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) - Receita a 
arrecadar no ano económico de 2023; ------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11327/2022.  --------  

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

Albertina Ferreira e Sandra Carvalho, do PSD, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 

1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro, na sua versão atual, aprovar o percentual de 0.25% relativo à TMDP para 

vigorar no ano de 2023. -----------------------------------------------------------------------------------------   

----- Mais deliberou, submeter este assunto à aprovação da Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma.  --------------------------------------  
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 13- Lançamento da derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 
imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), para o ano de 2023; ---------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11323/2022.  --------  

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

Albertina Ferreira e Sandra Carvalho, do PSD, aprovar, ao abrigo do disposto na alínea ccc) 

do n.º 1 do artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, bem como na alínea c) do 

artigo 14º e no artigo 18º, ambos da Lei n.º 73/2013, de 3/09, na sua redação atual, o 

lançamento para o ano de 2023, de uma Derrama de 1.5%, sobre o lucro tributável sujeito e 

não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) gerado na área 

geográfica do Município.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, submeter este assunto à Assembleia Municipal para aprovação, nos 

termos da alínea d), n.º 1, do artigo 25º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais.  ----------  

 14- Apoio Financeiro para pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) do 
Regadio de Ribas; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 85/2022, do Sr. Presidente da Câmara 

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

“PROPOSTA Nº 85 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Apoio Financeiro para pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) do Regadio de Ribas -----------   
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o 
estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências 
do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do 
associativismo autárquico; ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
- Prevê as alíneas o) e u) do artigo 33º do anexo I da mencionada lei, que compete à Câmara 
Municipal “Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, 
nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o 
município, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos” e “Apoiar atividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva recreativa ou outra de interesse para o município, 
incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças”; -----------------   
- A Junta de Agricultores do Regadio Tradicional de Ribas solicitou a este Município, através do seu 
pedido datado de 24 de agosto de 2022, um apoio financeiro no valor de 61,29€ (sessenta e um 
euros e vinte e nove cêntimos), para procederem ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos 
(TRH), conforme anexos 1 e 2; ---------------------------------------------------------------------------------------------   
- Esta taxa advém do Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), concedido pela APA 
(Agência Portuguesa do Ambiente), devido às exigências de uma candidatura ao PDR2020 - 
candidatura PDR2020-3.4.2-FEADER-034133-Regadio Tradicional de Ribas; --------------------------------   
- A referida candidatura foi realizada através de projeto apresentado pelo Município ao PDR2020 
tendo sido concluída em 2020; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
- A Junta de Agricultores do Regadio Tradicional de Ribas, através do seu pedido, informou o 
Município que não dispõe de conta bancária nem de condições financeiras para fazer face ao 
pagamento da referida taxa perante a APA; -----------------------------------------------------------------------------   
- Muito embora se trate de um processo que não pode ser realizado diretamente pelo Município, 
devido às características implícitas do projeto, bem como do licenciamento em apreço, é de interesse 
para o Município a continuidade do projeto de Beneficiação do Regadio de Ribas; --------------------------   
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- Se reconhece que a Junta de Agricultores do Regadio Tradicional de Ribas não tem meios 
financeiros para fazer face à despesa em questão; -------------------------------------------------------------------   
- O encargo se encontra devidamente cabimentado nº.Seq.: 31150, em anexo. ------------------------------   
Face ao exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do consagrado nas alíneas o) 
e u) do nº 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, 
conceder um apoio financeiro de 61,29€ (sessenta e um euros e vinte e nove cêntimos) à Junta de 
Agricultores do Regadio Tradicional de Ribas para pagamento da Taxa de Recursos Hídricos, 
mediante a entrega de uma declaração de recebimento assinada pelo seu representante legal.” --------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um apoio financeiro de 61,29 € 

(sessenta e um euros e vinte e nove cêntimos) à Junta de Agricultores do Regadio 

Tradicional de Ribas para pagamento da Taxa de Recursos Hídricos, mediante a entrega de 

uma declaração de recebimento assinada pelo seu representante legal.  --------------------------  

15- Aquisição de eletricidade no mercado livre - LOTE 1 BTN, ao abrigo do acordo 
quadro para fornecimento de eletricidade da Central de Compras da CIM Região de 
Coimbra - Acordo Quadro (AQ) 01/2020 - Decisão de contratar e autorização da 
despesa; Propor à Assembleia Municipal a autorização de assunção de 
compromissos plurianuais para 2023; Aprovação das peças do procedimento; 
Nomeação do júri do Procedimento; Nomeação do gestor do contrato; --------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11378/2022.  --------  

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

Albertina Ferreira e Sandra Carvalho, do PSD, nos termos da alínea ccc) do n. 1 do artigo 

33 do Anexo I da Lei 75/2013, de 12/09, submeter à Assembleia Municipal, para que seja 

aprovada: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A prévia autorização dos encargos para os anos económicos de 2022 e 2023, conforme 

quadro infra.  

 Ano Valor em EUR (IVA 

incluído) 

2022 81 504,86 

2023 244 514,57 

 
- A emissão da autorização prévia para a assunção de compromissos para o ano de 2023 

nos termos da al) c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro na sua redação 

atual.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16- Requerimento Nascer Mais - Proc. nº 10083; ----------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 10083/2022. --------- 
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio no âmbito do NASCER + | 

Programa Municipal de Incentivo à Natalidade, referente ao processo nº 10083/2022. ---------   

17- Mercado Antigo/ Alimentação dos grupos de animação; ------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11021/2022. --------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um apoio extraordinário a: ------------------  

- Centro de Convívio do Carvalho - 206,50 € (duzentos e seis euros e cinquenta cêntimos). -  

- Centro Recreativo e Cultural de Sabouga - 206,50 € (duzentos e seis euros e cinquenta 

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

- Associação Cultural Grupo Folclórico e Etnográfico de Vila Nova de Poiares - 119,00 € 

(cento e dezanove euros). --------------------------------------------------------------------------------------  

18- APPACDM - Pedido de Transporte - Ratificação; -----------------------------------------------   
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11018/2022.  --------  

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

efetuado pela APPACDM. --------------------------------------------------------------------------------------  

 19- Associação Mosqueiros do Alva - Torneio Internacional de Pesca à Pluma 2022 | 
Solicitação de Apoio; ------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 10930/2022.  --------  

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

efetuado pela APPACDM. --------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o evento “Torneio Internacional de 

Pesca à Pluma 2022” e associar-se, à organização, na qualidade de Co-organizadora.  -------  

 20- Confraria da Chanfana - Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros | 2022; ---  
----- Para este assunto foi presente a minuta do Protocolo. --------------------------------------------  

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

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

da Chanfana de Vila Nova de Poiares. ----------------------------------------------------------------------  

21- Processo de Obras n.º 26/2021 - Licenciamento de construção de armazém para 
parqueamento de veículos agrícolas - João Manuel Limpo Marçal - Rua do Ercasol, 
n.º 88, Casais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Foi presente o processo de obras nº 26/2022, cujo titular é João Manuel Limpo Marçal, 

processo constituído com vista ao licenciamento de construção de armazém para 

parqueamento de veículos agrícolas, sito em Rua do Ercasol, n.º 88, Casais, 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 e condições impostas.  --------------------------------------------------------------  

 22- Processo de destaque nº 8/2022 - João Marco Silva da Costa; ---------------------------  
----- Foi presente o pedido de emissão de certidão de destaque, requerido por João Marco 

Silva da Costa, referente a terreno sito na Av. D. Afonso Henriques, Algaça/Pereiro de 

Baixo, freguesia de Arrifana. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 23- Vistoria a imóvel em risco de insalubridade, segurança e más condições de 
arranjo estético - Balteiro-Arrifana - Notificação; ---------------------------------------------------  
----- Foi presente a informação técnica, com registo nº 11369/2022.  --------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em conta a gravidade da situação 

verificada, notificar os proprietários, nos termos apresentados no parecer 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 Lara Henriques de Oliveira, do PS. ------------------------------  

----- Interveio o Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, 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 36 minutos. -----------  
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