
 

 

 

1 
 

   

----- Reunião Ordinária Pública de 4 de novembro 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  -----------------------------------------------------  

 ------------------------ José Guilherme Henriques Carvalho de Feteira, em substituição da Sra. 

Vereadora Maria da Luz Pedroso  ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

1- Ata nº 26/2022;------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto esteve ausente o Sr. Vereador José Guilherme 

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

----- Foi presente a Ata nº 26/2022.  --------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra da Sra. Vereadora Sandra 

Carvalho, do PSD, Carvalho e os votos favoráveis dos restantes vereadores, aprovar a Ata 

nº 26/2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Neste momento, retomou os trabalhos o Sr. Sr. Vereador José Guilherme Feteira, do 

PS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º matricial n.º 5207 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 13177/2022. ---------   
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5207, no âmbito do procedimento Casa 

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

 3- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º matricial n.º 1655 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 13183/2022. ---------   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 1655, no âmbito do procedimento Casa 

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

 4- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º matricial n.º 5026-C - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 13192/2022. ---------   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5206-C, no âmbito do procedimento Casa 

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

 5- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º matricial n.º 1476 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 13486/2022. ---------   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 1476, no âmbito do procedimento Casa 

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

 6- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º matricial n.º 1339 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 13485/2022. ---------   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 1339, no âmbito do procedimento Casa 

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

 7- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º matricial n.º 1383 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 13490/2022. ---------   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 1383, no âmbito do procedimento Casa 

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

8- Informação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; ----------  
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----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 3 de novembro de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.193.133,75 € (um milhão, cento e 

noventa e três mil, cento e trinta e três euros e setenta e cinco cêntimos) e em Operações 

não Orçamentais a quantia de 291.260,75 € (duzentos e noventa e um mil, duzentos e 

sessenta euros e setenta e cinco cêntimos).  --------------------------------------------------------------   

----- 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 21 de outubro e 3 de novembro de 2022, no 

valor total de 117.220,76€ (cento e dezassete mil duzentos e vinte euros e setenta e seis 

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

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

 10- Pedido de comparticipação financeira - CIM Região de Coimbra - Participação 
do Município na Bolsa de Turismo de Lisboa 2022; -------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 13629/2022.  

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

financeira à CIM-RC no montante de 13.903,66 € (treze mil novecentos e três euros e 

sessenta e seis cêntimos)., relativa à participação do Município na Bolsa de Turismo de 

Lisboa 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-  Início do procedimento tendente à elaboração ao Regulamento de Apoio a 
Situações de Emergência Social de Carácter Pontual e Temporário; ------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 94/2022, do Sr. Presidente da Câmara, 

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

“PROPOSTA Nº 94 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Início do procedimento tendente à elaboração de Regulamento ---------------------------------------------------   
Regulamento de apoio a situações de emergência social de carácter pontual e temporário  ---------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------   
A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, no âmbito das suas competências e de acordo com o 
consignado nas alíneas v) do nº 1 do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tem 
o dever de “Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 
vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central e com 
instituições particulares de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal”;  
Considerando que os Municípios, enquanto autarquias locais, têm como objetivo primordial a 
prossecução dos interesses próprios comuns dos respetivos munícipes, torna-se cada vez mais 
necessária e pertinente a intervenção no âmbito da Acão Social, no sentido da progressiva inserção 
social e melhoria das condições de vida das pessoas e famílias carenciadas. ---------------------------------   
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Num contexto de uma estratégia de desenvolvimento sustentável, tendo presente o Diagnóstico 
Social e o Plano de Desenvolvimento Social do concelho, é imprescindível intervir por forma a 
minimizar carências específicas de alguns estratos da população, através da criação de medidas 
complementares às existentes nas áreas de ação social, saúde, habitação e educação, permitindo 
uma progressiva inserção social, promovendo a inclusão de cidadãos em situação de vulnerabilidade, 
garantindo-lhes ou facilitando-lhes o acesso aos recursos, bens e serviços, no sentido da melhoria da 
qualidade de vida e da coesão social em cooperação com as instituições de solidariedade social e em 
parceria com a administração central, através da execução de programas e projetos de Acão Social 
de âmbito municipal, promovendo medidas que potenciam o combate à pobreza e exclusão social. ----   
Torna-se, deste modo, imprescindível a elaboração de um Regulamento de apoio a situações de 
emergência social de carácter pontual e temporário, que possa atenuar as consequências da 
diminuição dos rendimentos familiares, assim como complementar as medidas de política social, 
atualmente, existentes no Município. Contemplam-se ainda os critérios e mecanismos a observar 
para a sua concessão no respeito pelos princípios da subsidiariedade, reciprocidade, articulação 
entre apoios de diversas medidas e projetos, bem como os casos que conduzam à cessação e 
devolução dos apoios. É importante, devido as constantes alterações da condição social, 
nomeadamente infringidas por acontecimentos não previstos, salvaguardar a proteção dos cidadãos 
que, por inúmeras razões se vêm privados de rendimento e sem acesso aos bens de primeira 
necessidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
De acordo com o nº1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo (doravante CPA), 
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro: “[O] início do procedimento é 
publicitado na Internet, no sítio institucional da entidade pública, com a indicação do órgão que 
decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma 
como se pode processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a 
elaboração do regulamento”. ------------------------------------------------------------------------------------------------   
Assim, e tendo em conta que o artigo 98.º do CPA não define qualquer prazo de constituição de 
interessados para a apresentação de contributos para a elaboração do projeto de regulamento e que, 
de acordo com o artigo 100.º do CPA, o projeto de regulamento deve ser submetido a audiência dos 
interessados, que se tenham constituído como tal no procedimento, proponho à Câmara Municipal 
que delibere e aprove, ao abrigo da alínea k) do nº 1 do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
a) A abertura do procedimento tendente à elaboração do Regulamento de apoio a situações de 
emergência social de carácter pontual e temporário; ------------------------------------------------------------------   
b) Que a participação da iniciativa procedimental deverá efetuar-se no sítio institucional do Município 
de Vila Nova de Poiares, sendo que os interessados deverão constituir-se como tal no procedimento, 
no prazo de 5 dias úteis a contar da data da publicitação de aviso no site do Município, com vista à 
elaboração do regulamento; -------------------------------------------------------------------------------------------------   
c) Que a apresentação dos contributos para a elaboração do regulamento deve ser formalizada por 
escrito e dirigido ao Presidente da Câmara, através do correio eletrónico 
geral@cm.vilanovadepoiares.pt ou via postal.” -------------------------------------------------------------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à abertura do procedimento tendente à 

elaboração do Regulamento de apoio a situações de emergência social de carácter pontual 

e temporário.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 12- Acolhimento de Refugiados - Proposta de Apoios Sociais; --------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 93/2022, do Sr. Presidente da Câmara, 

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

 “PROPOSTA Nº 93 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Acolhimento de Refugiados | Apoios Sociais ----------------------------------------------------------------------------   
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------   
Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
1. É competência da Câmara Municipal, nos termos da alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, “Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em 
situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central e 
com instituições particulares de solidariedade social”; ----------------------------------------------------------------   
2. A Câmara Municipal está a coordenar a ajuda solidária do concelho para com o povo ucraniano, 
encontrando-se a trabalhar em articulação com as entidades representativas do país em Portugal, 
para perceber, junto dos seus responsáveis, quais as principais necessidades que importa acudir; -----   
3. Por conseguinte, foi celebrado um Protocolo de Cooperação Institucional entre o Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., o Município de Vila Nova de Poiares e o Alto Comissário 
para as Migrações, I. P., com vista à disponibilização de soluções habitacionais para os refugiados 
ucranianos, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 29/2018, de 04 de maio, Portaria n.º 167/2018, de 12 de 
junho, e Decreto-lei n.º 24-B/2022, de 11 de março; ------------------------------------------------------------------   
4. De acordo com o ponto 11 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 29-A/2022, de 01 de março 
(que estabelece os critérios específicos da concessão de proteção temporária a pessoas deslocadas 
da Ucrânia, em consequência dos recentes conflitos armados vividos naquele país) os benefícios 
previstos no nº 1 e nº 2 do artigo 15.º da Lei n.º 67/2003, de 23 de agosto, são atribuídos quando o 
beneficiário da proteção temporária não disponha de recursos suficientes; -------------------------------------   
5. Ora a Lei n.º 67/2003, de 23 de agosto, prevê a concessão de proteção temporária no caso de 
afluxo maciço de pessoas deslocadas e a medidas tendentes a assegurar uma repartição equilibrada 
do esforço assumido pelos Estados membros ao acolherem estas pessoas e suportarem as 
consequências decorrentes desse acolhimento; -----------------------------------------------------------------------   
6. Entre os demais benefícios previstos neste diploma, e referidos da Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 29-A/2022, de 01 de março, destaca-se os seguintes: “Aos beneficiários da proteção 
temporária é proporcionado alojamento adequado”; e “Quando não disponham de recursos 
suficientes, deve ser-lhes garantido apoio necessário em matéria de prestações sociais e de meios de 
subsistência” (nº 1 e nº 2 do artigo 15.º da Lei n.º 67/2003, de 23 de agosto); ---------------------------------   
7. É importante referir que as famílias ucranianas acolhidas no concelho de Vila Nova de Poiares 
ficaram alojadas em habitações de poiarenses – duas habitações em Olho Marinho e uma habitação 
no Bogalhal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
8. O valor das rendas, de cada uma das habitações, é de € 285,00 (duzentos e oitenta e cinco euros) 
por mês, que será, em princípio, pago pelo IHRU através do Protocolo de Cooperação Institucional; ---   
9. Todavia, os proprietários das habitações de Olho Marinho (Fernanda Lima e outros) e Bogalhal 
(Cláudia Lima e outros), bem como os refugiados, não tem capacidade financeira para proceder ao 
pagamento das despesas correntes (água e luz) e, por isso, requereram apoio financeiro para 
pagamento das despesas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
10. É, assim, necessário e imprescindível apoiar os refugiados ucranianos, que se encontram 
atualmente em situação de vulnerabilidade, bem como os proprietários das habitações em que foram 
acolhidos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Assim sendo, e invocando os valores concretos dos apoios: -------------------------------------------------------   
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11. O valor das despesas correntes na habitação de Olho Marinho (água e luz) perfazem um valor de 
633,40€, conforme faturas constantes no processo -------------------------------------------------------------------  
Fatura 052201/00152618 – 44,00€ (07.10.2022) -----------------------------------------------------------------------   
Fatura 202200470431 – 589,40€ (rotura) --------------------------------------------------------------------------------  
12. O valor das despesas correntes na habitação de Bogalhal (água e luz) perfazem um valor de 
24,86€, conforme faturas constantes no processo ---------------------------------------------------------------------   
Fatura 202200536341 – 28,43€ (26.08.2002 a 26.09.2022) (por estimativa – já pago 23,75€) – a 
pagar 4,68€ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fatura 22201/2804258 – 20,18€ (14.09.2022 a 14.10.2022) --------------------------------------------------------   
13. Salienta-se que à data, e com os pressupostos de carência económica, e situação emergente, 
foram já pagas as seguintes faturas: --------------------------------------------------------------------------------------  
Fatura 202200416223 – 22,39€ (2022.06.24 a 2022.07.26) ---------------------------------------------------------  
Fatura 202200475047 – 25,10€ (2022.07.27 a 2022.08.25) ---------------------------------------------------------  
Fatura 22201/2053324 – 19,94€ (14.06.2022 a 14.07.2022) --------------------------------------------------------   
Fatura 22201/2333578 – 19,78€ (14.07.2022 A 14.08.2022) -------------------------------------------------------   
Fatura 052201/00075341 – 46,84€ (2022.05.09)  ----------------------------------------------------------------------  
Fatura 052201/00093593 – 35,61€ (2002.06.07) -----------------------------------------------------------------------    
Fatura 052201/00109789 – 44,14€ (2022.07.08)  ----------------------------------------------------------------------  
Fatura 052201/00124587 – 42,52€ (2022.08.08)  ----------------------------------------------------------------------  
Fatura 052201/00140014 – 197,60€ (2022.09.09)  --------------------------------------------------------------------  
Fatura 202200286557 – 35,45€ (2022.04.22 a 2022.05.20) ---------------------------------------------------------   
Fatura 202200346905 – 41,09€ (2022.05.21 a 2022.06.22) ---------------------------------------------------------   
Fatura 202200403604 – 35,58€ (2022.06.23 a 2022.07.20)  --------------------------------------------------------  
Propõe-se que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, assumir as despesas de luz e água das habitações onde as famílias 
habitam, bem como assumir a renda das habitações, se não houver comparticipação financeira do 
IHRU, I.P.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexos apensos ao Processos Sociais: ----------------------------------------------------------------------------------   
1) Contrato de arrendamento das habitações; --------------------------------------------------------------------------  
2) Requerimentos a solicitar apoios sociais; -----------------------------------------------------------------------------   
3) Faturas despesas Olho Marinho; ----------------------------------------------------------------------------------------  
4) Faturas despesas Bogalhal.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os apoios sociais, nos termos da 

proposta apresentada.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

13- Pedido de Cedência de Espaço - Salão de Festas do CCP - Junta de Freguesia de 
Poiares Santo André; ------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 91/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

“PROPOSTA Nº 91 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência Espaço CCP – Salão de Festas -------------------------------------------------------------------------------  
Freguesia Poiares-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 
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comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos públicos e municipais 
disponíveis nos territórios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
A ser assim, como nos parece, sendo certo que as instalações e os equipamentos do Município, 
deverão, primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 
especialmente afectos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 
afectação da actividade normal e regular da Câmara Municipal, ser cedidos às demais entidades 
públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela finalidade a que se 
destina a utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na sua realização. -----------------  
Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Salão de Festas – pela Freguesia de Poiares-Santo André, 
para a realização da Festa em Honra de Santo André (03 e 04 de Novembro 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 Freguesia de Poiares-Santo André, 
designadamente no que respeita, não apenas à sua missão no âmbito das atribuições e 
competências legais, mas também nas suas missões paralelas de incentivo, fomento e 
desenvolvimento nas áreas da comunidade, associativismo e são convívio da população, 
promovendo costumes e tradições e incentivando a preservação cultural, 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. -------------------------------------------------------------------   
Além do mais, existe cooperação entre os serviços das Freguesias e a Câmara Municipal, em 
particular no âmbito das atribuições e competências, bem ainda da delegação de competências, 
cabendo também ao Município prestar o auxílio necessário à satisfação do desiderato constitucional e 
legal conferido às Freguesias, com vista à melhor salvaguarda dos direitos dos cidadãos. ----------------   
No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Salão de Festas para o evento 
programado – Festa em Honra de Santo André, padroeiro do Concelho -, por forma a que o mesmo 
tenha a dignidade que merece, 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.” ---------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, retificando as datas da 

proposta que, por lapso, foram indicadas em novembro, quando deveriam ser indicadas em 

dezembro, nos dias 3 e 4. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

espaço – Salão de Festas do CCP, apresentado pela Junta de Freguesia de Poiares Santo 

André, para a realização da Festa em Honra de Santo André. ----------------------------------------  

 14- Pedido de Cedência de Espaço - Salão de Congressos do CCP - Centro de 
Emprego e Formação Profissional; -----------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 92/2022, da Sra. Vereadora Lara 

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

“PROPOSTA Nº 92 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cedência Espaço CCP - Salão de Congressos - Realização de sessões para divulgação de ofertas 

formativas – IEFP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 

Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------   

Dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila Nova de 

Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias activas e funcionais, quer entidades públicas de 

serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução das suas missões, 

competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social ou outras de relevância 

comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos públicos e municipais 

disponíveis nos territórios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A ser assim, como nos parece, sendo certo que as instalações e os equipamentos do Município, 

deverão, primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 

especialmente afectos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 

afectação da actividade normal e regular da Câmara Municipal, ser cedidos às demais entidades 

públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela finalidade a que se 

destina a utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na sua realização. -----------------  

Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Salão de Congressos – pelo IEFP (utilização 16 de 

novembro de 2022), nos exactos termos do pedido (período das 10:00 e as 17:00 horas para o 

máximo de 40 pessoas), para realização de sessões de divulgação de ofertas formativas, parece 

enquadrar-se em interesse público municipal e da comunidade geral. Além do mais, o IEFP é parceiro 

do Município na implementação de medidas de inclusão no mercado de emprego, no fomento de 

formação, entre outra valência de inclusão profissional. Aparenta, assim, inequívoco o manifesto 

interesse Concelhio no desenvolvimento de actividades directamente relacionadas com as 

desenvolvidas pelo IEFP. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

No mais, sempre se diga que, as actividades desenvolvidas têm impacto social económico, quer 

comunitário local, quer regional e transfronteiriço, envolvendo pessoas de todas as proveniências e 

escalões etários, potenciando, assim, a salutar convivência, a criação de laços e redes sociais, 

promovendo o desenvolvimento local e regional, formando seres humanos, em igualdade de 

oportunidades e direitos, pelo que a "todo" o Estado compete a esta prossecução, cabendo, portanto, 

também à Câmara Municipal prestar o auxílio necessário à satisfação desse desiderato 

constitucional. No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Salão de 

Congressos, por forma a que se realize a actividade com toda a dignidade que merece. -------------------  

Termos em que se remete o assunto à próxima reunião da Câmara Municipal seguinte para 

deliberação, para os efeitos previstos nas als. o) e u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 

12.09.2013.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de espaço - Salão 

de Congressos do CCP, apresentado pelo Centro de Emprego e Formação Profissional e 

destinado à realização de sessões para divulgação de ofertas formativas. ------------------------  

 15- Associação Recreativa de S. Miguel - Erasmus Sport Nature 3.0 - Despesas 
relativas Desenvolvimento de Plano de atividades; -------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto esteve ausente o Sr. Vereador José Guilherme 

Feteira, do PS, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.º 31º do CPA. -----------  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 13579/2022. ---------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar uma transferência no valor de 3.496,78 

€ (três mil quatrocentos e noventa e seis euros e setenta e oito cêntimos), à Associação 

Recreativa de São Miguel, referente ao projeto financiado Erasmus+ Sport Nature 3.0.  -------  

----- Neste momento retomou os trabalhos o Sr. Vereador José Guilherme Feteira. -------------  

16- Programa Fit-Sénior - Normas de Funcionamento; --------------------------------------------  
----- Para este assunto foram presentes as Normas de Funcionamento.  ---------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de Funcionamento no 

Programa Fit Sénior. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

17- Processo de Obras nº 58/2022 - Instalação de Central Fotovoltaica - Extending 
Green, Lda - Serra do Bidueiro; ----------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 58/2022, cujo titular é Extending Green, Lda., 

processo constituído com vista à instalação de Central Fotovoltaica, na Serra do Bidoeiro, 

freguesia de São Miguel de Poiares, destinado à aprovação final. -----------------------------------  

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

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

 18- Processo de Obras nº 23/2022 - Licenciamento de construção de moradia 
unifamiliar, piscina, canil e muro - Jorge Miguel Santos Tavares e outra - Rua Vale de 
Moinho; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 23/2022, cujo titular é Jorge Miguel Santos Tavares 

e outra, processo constituído com vista ao licenciamento de construção de moradia 

unifamiliar, piscina, canil e muro, sita na Rua Vale de Moinho, 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. --------------------------------------------------------------  
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19- Programa Eco-Escolas 2022/2023- Protocolo de Parceria; ---------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto esteve ausente o Sr. Vereador José Guilherme 

Feteira, do PS, por se considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.º 31º do CPA. -----------  

----- Para este assunto foi presente o Protocolo de Parceria.  -----------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Parceria ”Eco-Escolas” 

entre a ABAE- Associação Bandeira Azul da Europa e o  Município de Vila Nova de Poiares.  

----- Neste momento retomou os trabalhos o Sr. Vereador José Guilherme Feteira. -------------  

 20- Candidatura EEA Grants, Projeto SGS #3 Adaptação às Alterações Climáticas 
em Vila Nova de Poiares - comprovativo de pagamento SGA; ----------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 13527/2022.  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência no valor de 7.493, 60 € 

(sete mil quatrocentos e noventa e três euros e sessenta cêntimos) para o NILU-  Nork 

Institutt for luftforskning stiftelse, parceiro no Projeto SGS # 3 – Elaboração do Plano de 

adaptação às alterações Climáticas em Vila Nova de Poiares, no âmbito da candidatura 

aprovada pelo EEA Grants.  ------------------------------------------------------------------------------------  

21- Academia Cultural Terras de Poyares - Convite para o lançamento da Revista 
Cultural; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto, foi presente convite para o lançamento da Revista Cultural da 

Academia Cultural Terras de Poyares. ----------------------------------------------------------------------   

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

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

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

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

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- 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 43 minutos. -----------  
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