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----- Reunião Ordinária Pública de 7 de outubro 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 -------------------------------------------------------  

 ------------------------ Nuno Alexandre Antunes Rocha, em substituição da Sra. Vereadora 

Maria Albertina Ferreira, do PSD,  ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

1- Despacho n.º 90 / 2022 - Protocolo de Colaboração - Obras no Pólo de 
esterilização e instalação de estores no Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares - 
Para Ratificação; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o Despacho nº 90/2022, do Sr. Presidente da Câmara 

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

----- “DESPACHO Nº 90 / 2022 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  ------------------------------------------  
Obras no Pólo de esterilização e instalação de estores no Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares  -  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No dia 07 de julho de 2022, a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. procedeu à 
publicação do Aviso Convite n.º 12/C01-i01/2022, tendo sido republicado a 11 de agosto de 2022.  ----  
O referido Aviso Convite previu a apresentação de candidaturas enquadradas no Investimento RE-
C01-i01 –– “Cuidados de saúde primários com mais respostas”, que se enquadra a meta i1.08 – 
Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a eficiência energética, cumprir planos de 
contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e profissionais, 
prevista no Plano de Recuperação e Resiliência (doravante PRR).  ----------------------------------------------  
As intervenções abrangidas pelo presente investimento destinam-se à melhoria das acessibilidades, 
condições de segurança e conforto para utentes e profissionais, à beneficiação e adequação às 
prestações de cuidados e aos planos de contingência, à manutenção e conservação de edifícios, bem 
como à valorização ambiental e promoção da eficiência energética.  ---------------------------------------------  
Os municípios dispõem de atribuições no domínio da saúde, de acordo com a alínea g) do nº 2 do 
artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Estabelece o artigo 4.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que “a prossecução das atribuições e o 
exercício das competências das autarquias locais devem respeitar os princípios da descentralização 
administrativa, da subsidiariedade, da complementaridade, da prossecução do interesse público e da 
proteção dos direitos e interesses dos cidadãos e a intangibilidade das atribuições do Estado”.Nos 
termos da alínea r) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara 
Municipal “colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal em parceria com 
entidades da administração central”.  -------------------------------------------------------------------------------------  
A Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. e o Município de Vila Nova de Poiares 
reconhecem a necessidade de obras no Polo de esterilização e instalação de estores do Centro de 
Saúde de Vila Nova de Poiares para a prestação de cuidados de saúde adequados, assumindo as 
partes esta intervenção como prioritária e urgente.  -------------------------------------------------------------------  
Assim, face ao exposto, e considerando que a próxima reunião de Câmara se realizará somente no 
dia 07 de outubro, DECIDO, ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 35º do anexo I à Lei nº 75/2013 de 
12 de setembro:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração, com vista à apresentação de candidatura 
enquadrada no Investimento RE-C01-i01, meta i1.08, para a realização de obras no Pólo de 
esterilização e instalação de estores no Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares, a celebrar com a 
ARSC, I.P., que se anexa ao presente despacho;  --------------------------------------------------------------------  
b) Proceder à assinatura do Protocolo de Colaboração, com a ARSC, I.P.  ------------------------------------  
REMETA-SE À PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL, DE 07 DE OUTUBRO, PARA 
RATIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO Nº 3 DO ARTIGO 35.º DO ANEXO I À LEI N.º 75/2013, DE 12 DE 
SETEMBRO.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de aprovação da minuta do 

Protocolo de Colaboração a celebrar com a Administração Regional de Saúde do Centro, IP, 

bem como a decisão de proceder à assinatura do referido Protocolo. -------------------------------  

2- Processo limpeza de terreno - Av.ª Liberdade - inf.11744/2022 - Notificação - Para 
Ratificação;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo nº 11744/2022. ----------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de notificação das 

proprietárias do terreno identificado na Avenida de Liberdade, em Vila Nova de Poiares, 

para procederem à limpeza da propriedade em questão, ao abrigo do n.º 5 do artigo 37º do 

Regulamento Municipal Florestal em vigor neste município (salubridade e saúde pública). ---  

3- Ata nº 24/2022;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto esteve ausente o Sr. Vereador Nuno Rocha, do 

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

----- Para este assunto foi presente a Ata nº 24/2022. ---------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata nº 24/2022. ------------------------------  
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4- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 2642 - Para 
Ratificação;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11628/2022. -------- 

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 2642, no âmbito do procedimento Casa 

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

5- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 850 - Para 
Ratificação;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11464/2022. -------- 

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 850, no âmbito do procedimento Casa 

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

6- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 4693 - Nº Pedido 
141327/2022- Para Ratificação;  ---------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11642/2022. -------- 

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 4693, no âmbito do procedimento Casa 

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

7- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 4693 - Nº Pedido 
147487/2022 - Para Ratificação;  --------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11997/2022. -------- 

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 4693, no âmbito do procedimento Casa 

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

8- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 5717 - Para 
Ratificação;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 11628/2022. -------- 

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5717, no âmbito do procedimento Casa 

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

9- Cedência de Espaço Cultural - Salão de Congressos CCP - Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova de Poiares;  -------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente, para ratificação, a informação com registo nº 

11539/2022.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de deferimento do pedido de 

utilização do Salão do Congressos do CCP pelo Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 

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

10- Cedência de Espaço - Pavilhão GimnoDesportivo - ARSM - Associação 
Recreativa de São Miguel;  -----------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação com registo nº 11826/2022.  -------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de deferimento do pedido de 

utilização do Pavilhão Gimnodesportivo pela Associação Recreativa de São Miguel. -----------  

11- Cedência de Espaço - Estádio Municipal Rui Manuel Lima - Clube de Futebol "Os 
Idosos";  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação com registo nº 11830/2022.  -------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de deferimento do pedido de 

utilização do Estádio Municipal Rui Manuel Lima pelo Clube de Futebol “Os Idosos”. ----------  

12- Cedência de Espaço - CCP - ZIF Sto. André; -----------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 87/2022 da Sra. Vereadora Lara Henriques 

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

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de deferimento do pedido de 

utilização do Pavilhão Gimnodesportivo pela Associação Recreativa de São Miguel. -----------  

13- Resumo Diário de Tesouraria - Para Conhecimento;  -----------------------------------------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 06 de outubro de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.367.137,56 € (um milhão, 

trezentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e sete euros e cinquenta e seis cêntimos) e 

em Operações não Orçamentais a quantia de 283.891,69 € (duzentos e oitenta e três mil, 

oitocentos e noventa e um euros e sessenta e nove cêntimos). ---------------------------------------  

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

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

no período compreendido entre 16 de setembro e 06 de outubro de 2022, no valor total de 

286.116,50 € (duzentos e oitenta e seis mil cento e dezasseis euros e cinquenta cêntimos). -  

----- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------  
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15- Acolhimento de famílias ucranianas - Apoio financeiro para despesas correntes -
proc. 12271/2022;  ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo n.º 12271/2022. ---------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com um voto contra do Sr. Vereador Nuno Rocha, do 

PSD, aprovar a atribuição de um apoio financeiro a Maria Fernanda Ferreira Pedroso de 

Lima, de 517,36€ (quinhentos e dezassete euros e trinta e seis cêntimos) para custear os 

encargos com a água e a eletricidade. ----------------------------------------------------------------------  

16- Acolhimento de famílias ucranianas - Apoio financeiro para despesas correntes -
proc. 12272/2022;  ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo n.º 12272/2022. ---------

----- A Câmara deliberou, por maioria, com um voto contra do Sr. Vereador Nuno Rocha, do 

PSD, aprovar a atribuição de um apoio financeiro a Cláudia Isabel Simões Pedroso de Lima, 

de 171,90€ (cento e setenta e um euros e noventa cêntimos) para custear os 

encargos com a água e a eletricidade. ----------------------------------------------------------------------  

17- Programa Abem Solidário - Protocolo com Associação Dignitude - 2ª Adenda;  ----
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo n.º 12270/2022,

acompanhada da minuta da segunda adenda ao Protocolo. -------------------------------------------  

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

Protocolo a celebrar com a Associação Dignitude. -------------------------------------------------------  

18- Programa Regime Fruta Escolar - Proposta técnica;  -----------------------------------------
----- Para este assunto foi presente, para conhecimento, a informação técnica com registo

n.º 12224/2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

19- Processo de Obras nº 38/2022 - legalização de alterações e ampliação de uma
moradia unifamiliar - Fernando Jorge de Almeida Henriques - Rua Dr. Antonino
Henriques, Moura Morta;  ------------------------------------------------------------------------------------
----- Foi presente o processo de obras nº 38/2022, cujo titular é Fernando Jorge de Almeida

Henriques, processo constituído com vista à legalização de alterações e ampliação de uma 

moradia unifamiliar, sita na Rua Dr. Antonino Henriques, Moura Morta, freguesia de 

Lavegadas, 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.  --------------------------------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

20- Processo de Obras nº 2/2022 - Construção de edifícios de habitação coletiva e 
lojas de comércio e serviços - Marcelino Rodrigues dos Santos Reis - Largo da 
República / Av. da Liberdade;-------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 2/2022, cujo titular é Marcelino Rodrigues dos 

Santos Reis, processo constituído com vista ao licenciamento de Construção de edifícios de 

habitação coletiva e lojas de comércio e serviços, no Largo da República / Av. da Liberdade, 

freguesia de Poiares (Sto. 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. --------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----- Interveio o Sr. Vereador Nuno Rocha, do PSD.  ----------------------------------------------------------------  

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

----- Interveio o Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, 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 18 minutos. ------------------------  
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