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----- Reunião Ordinária Pública de 6 de janeiro de 2023 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.  --  

----- Estiveram presentes os jovens autarcas recentemente eleitos para se apresentarem ao 

Executivo Municipal e procederem à respetiva tomada de posse. Assim, foram empossados: 

----- Cristiana Paiva, como Jovem Presidente; -------------------------------------------------------------  

----- Carolina Fernandes, como jovem vereadora; --------------------------------------------------------  

----- Iara Neves, como jovem vereadora; --------------------------------------------------------------------  

----- Tiago Ferreira, como jovem conselheiro. --------------------------------------------------------------  

----- A discussão dos restantes assuntos do Antes da Ordem do Dia passou para depois da 

Ordem do Dia, com o assentimento de todos os vereadores presentes. ----------------------------  

1- Ata nº 30/2022;------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a Ata nº 30/2022.  --------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 30/2022. ------------------------------  

2- Regulamento - Início do procedimento e participação procedimental para 
elaboração de Projeto de Regulamento do "Mercadinho da Terra"; --------------------------  
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----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

se transcreve:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA Nº 126 / 2022--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Regulamento – Início do procedimento e participação procedimental, tendo em vista a elaboração de 
um Projeto de Regulamento do "Mercadinho da Terra" --------------------------------------------------------------   
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- O artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa estipula que “As autarquias locais dispõem 
de poder regulamentar próprio nos limites da Constituição, das leis e dos regulamentos emanados 
das autarquias de grau superior ou das autoridades com poder tutelar”; ----------------------------------------  
- A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, no âmbito das suas competências e de acordo com o 
consignado nas alíneas u) e ff) do nº 1 do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
(Regime Jurídico das Autarquias Locais), tem o dever de promover e apoiar o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos de âmbito cultural, social, recreativa, educativa e económica de 
interesse municipal. Com a realização e dinamização destas atividades pretende a Câmara Municipal 
potenciar e valorizar os recursos endógenos do território, designadamente o artesanato, a 
gastronomia local, a agropecuária, apicultura e a agricultura. Estas atividades promovem o 
desenvolvimento social e económico municipal; -----------------------------------------------------------------------  
- Foi aprovada uma candidatura, intitulada de “Mercadinho da Terra”, no âmbito da Medida 10 
LEADER, Operação 10.2.1.4 Mercados Locais; ------------------------------------------------------------------------  
- O projeto desta candidatura tem em vista a modernização e valorização do Mercado Municipal de 
Vila Nova de Poiares, situado em posição central do centro histórico do Município e integrado no 
núcleo urbano, que irá contribuir para a valorização e promoção dos produtos agrícolas e 
especialidades locais, servindo de estímulo ao consumo local de produtos da época, frescos e de 
qualidade, bem como de outras especialidades locais, fomentando a confiança entre produtor e 
consumidor e afirmando a comercialização de proximidade como instrumento que permita escoar e 
valorizar a produção local; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Os produtos locais e respetivos produtores/comerciantes/retalhistas irão participar neste projeto; -----   
- Primeiro como recinto ao ar livre (Feira) e mais tarde já com uma estrutura coberta, o mercado tem 
sobrevivido aos vários aspetos da vivência em sociedade, evidenciando um importante papel social, 
cultural, urbano e económico; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
- Atualmente, em termos funcionais, o mercado propriamente dito, funciona duas vezes por semana, 
às segundas e aos sábados. Os espaços de venda em banca estão localizados no edifício M2 e são 
destinados a vendedores inscritos na Câmara Municipal, abrangendo uma área atual de 18 bancas e 
a venda de diversos produtos (designadamente, hortofrutícolas, peixe, pão e queijos); ---------------------   
- O presente projeto é fruto de mudanças de contexto concelhias tendentes à preocupação no apoio 
aos produtores locais, à promoção de hábitos de consumo mais saudáveis, ao aumento da produção 
de produtos biológicos de qualidade e também da procura para o desenvolvimento e conservação de 
um equipamento público tradicional como local privilegiado para o contacto direto entre o produtor e o 
consumidor, contribuindo para o fomento de relações de confiança e para a valorização e 
escoamento da produção local; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
- Por outro lado, a intervenção é fundamental para estimular a participação e aproximação de 
pequenos produtores biológicos locais, fomentando a criação de sinergias entre produtores, 
consumidores e setor empresarial em prol da valorização e escoamento da produção local, 
promovendo não só o fortalecimento da comercialização de proximidade, mas também a 
possibilidade de criação de iniciativas colaborativas que concorram para a gestão dos principais 
produtos biológicos produzidos em Vila Nova de Poiares; -----------------------------------------------------------   
- Para se concretizar este projeto, o órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo, tem que 
aprovar um Regulamento que fixe as normas gerais relativas à organização e o funcionamento do 
Mercadinho da Terra; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- O poder regulamentar das autarquias locais instituído no artigo 241.º da Constituição da República 
Portuguesa, e a competência determinada na alínea k) do artigo 33.º do referido Regime Jurídico das 
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Autarquias Locais, que estabelece como competência da Câmara Municipal, elaborar e submeter à 
aprovação da assembleia municipal os projetos de regulamentos externos do município, bem como 
aprovar regulamentos internos; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
- O n.º 1 do artigo 98. ° do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado em Anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, determina que: “O início do procedimento é publicitado na 
Intemet, no sítio institucional da entidade pública, com a indicação do órgão que decidiu desencadear 
o procedimento, da data em que o mesma 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”. Este preceito legal não define, assim, qualquer prazo de constituição de interessados 
para a apresentação de contributos para a elaboração do projeto de regulamento. --------------------------  
Pelas razões acima expostas, propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no na alínea 
k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere: -----------------------  
a) Aprovar a abertura do procedimento tendente à elaboração do Projeto de Regulamento 
Mercadinho da Terra; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Que os interessados, ou seja, todos aqueles que, nos termos do nº 1 do artigo 68.º do CPA, sejam 
titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, deveres, encargos ónus ou sujeições no âmbito 
das decisões que nele foram ou possam ser tomadas, bem como as associações, para defender 
interesses coletivos ou proceder à defesa coletiva de interesses individuais dos seus associados que 
caibam no âmbito dos respetivos fins, deverão constituir-se como tal no procedimento, no prazo de 5 
dias úteis a contar da data da publicitação na página eletrónica deste Município, nos termos e para os 
efeitos do nº 1 do artigo 98.º do CPA, com vista à elaboração do regulamento; -------------------------------   
c) Que a apresentação dos contributos para a elaboração do regulamento, seja formalizada mediante 
requerimento escrito, contendo o nome completo, morada ou sede, profissão, NIF e o respetivo 
endereço eletrónico e dando consentimento para que este seja utilizado para os efeitos previsto na 
alínea c) do nº 1 do art.º 112º do CPA, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, através do correio 
eletrónico geral@cm-vilanovadepoiares.pt , entregue pessoalmente ou por correio registado para 
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Largo da República, 3350-156 Vila Nova de Poiares, 
dando consentimento para utilização dos dados pessoais fornecidos para efeitos do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados - Reg. (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 
27/04/2016, e da Lei nº 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica 
nacional, do referido regulamento, sendo que os dados serão utilizados única e exclusivamente para 
os fins em vista e serão eliminados logo que não sejam necessários; --------------------------------------------   
d) Seja nomeado como responsável pela direção do procedimento, nos termos do artigo 55º do CPA, 
o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Sousa Henriques.” ---------------------------------------------  

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

elaboração do Projeto de Regulamento Mercadinho da Terra. ----------------------------------------- 

---- Mais deliberou, que os interessados, ou seja, todos aqueles que, nos termos do nº 1 do 

artigo 68.º do CPA, sejam titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, deveres, 

encargos ónus ou sujeições no âmbito das decisões que nele foram ou possam ser 

tomadas, bem como as associações, para defender interesses coletivos ou proceder à 

defesa coletiva de interesses individuais dos seus associados que caibam no âmbito dos 

respetivos fins, deverão constituir-se como tal no procedimento, no prazo de 5 dias úteis a 

contar da data da publicitação na página eletrónica deste Município, nos termos e para os 

efeitos do nº 1 do artigo 98.º do CPA, com vista à elaboração do regulamento. ------------------  

----- Deliberou também, que a apresentação dos contributos para a elaboração do 

regulamento, seja formalizada mediante requerimento escrito, contendo o nome completo, 
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morada ou sede, profissão, NIF e o respetivo endereço eletrónico e dando consentimento 

para que este seja utilizado para os efeitos previsto na alínea c) do nº 1 do art.º 112º do 

CPA, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, através do correio eletrónico geral@cm-

vilanovadepoiares.pt , entregue pessoalmente ou por correio registado para Câmara 

Municipal de Vila Nova de Poiares, Largo da República, 3350-156 Vila Nova de Poiares, 

dando consentimento para utilização dos dados pessoais fornecidos para efeitos do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados - Reg. (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 27/04/2016, e da Lei nº 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução, 

na ordem jurídica nacional, do referido regulamento, sendo que os dados serão utilizados 

única e exclusivamente para os fins em vista e serão eliminados logo que não sejam 

necessários. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Deliberou ainda, nomear como responsável pela direção do procedimento, nos termos 

do artigo 55º do CPA, o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Sousa Henriques. ----  

3- Proposta de Adesão à Rede Europeia de Municípios Amigos das Famílias; ------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta com o nº 1/2022, por lapso, e que deverá 

considerar-se com o nº 1/2023, que a seguir se transcreve:  ------------------------------------------  

“Autarquias Familiarmente Responsáveis 2022 - Adesão à Rede Europeia de Municípios Amigos das 
Famílias ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Maria da Luz Pereira Pedroso, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Nos termos da alínea aaa) do nº 1 do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é 
competência da Câmara Municipal: “Deliberar sobre a participação do município em projetos e ações 
de cooperação descentralizada, designadamente no âmbito da União Europeia e da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa”; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
- O Observatório de Autarquias Familiarmente Responsáveis considerou o Município de Vila Nova de 
Poiares como uma das autarquias “Mais Familiarmente Responsáveis 2022”; --------------------------------  
- O Observatório de Autarquias Familiarmente Responsáveis foi criado 2008, com vista a criar 
sinergias positivas para todos os municípios nacionais: Dar visibilidade às autarquias que se 
destaquem por práticas amigas das famílias; Potenciar a experiência obtida por uns municípios em 
benefício dos outros; e Colocar ao dispor das autarquias uma equipa pluridisciplinar, constituída 
essencialmente por pessoas da área da sociologia, psicologia, assistência social e familiar e 
economia que, com experiência nos âmbitos da família e das autarquias possam contribuir 
positivamente para a avaliação de medidas nesta área, quer previamente quer a posteriori; --------------  
- Este Observatório visa, assim, contribuir para que todas as autarquias de Portugal desenvolvam 
políticas transversais capazes de acolher e valorizar a família, garantindo-lhes o pleno exercício das 
suas responsabilidades e competências, e prevenindo as situações de risco e vulnerabilidade; ----------   
- Tem como missão a promoção, junto das autarquias, da partilha de conhecimento das necessidades 
e problemas das famílias, para a implementação de políticas que lhes deem resposta de forma 
abrangente, de modo a favorecer um tecido social coeso e que garanta a renovação geracional e a 
sustentabilidade do País; -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
- Como Município distinguido pelo Observatório supramencionado, poderá o Município pertencer à 
“Rede Europeia de Autarquias Amigos das Famílias” (https://www.elfac.org/the-network/); ----------------  

https://www.elfac.org/the-network/
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- As vantagens de integrar a Rede Europeia são as seguintes:Constar na base de dados da rede 
europeia; Ter acesso a uma base de dados exclusiva de boas práticas a nível europeu; publicar 
informação sobre a autarquia no website da rede europeia; Participar nas reuniões, seminários, 
workshops e convenções europeias; Aderir ao movimento a favor de uma Europa mais amiga da 
família; Utilizar o logótipo da Rede Europeia; ---------------------------------------------------------------------------  
- Para integrar a Rede é necessário remeter ao Observatório uma carta de interesse e formulário, 
anexos à presente proposta, devidamente preenchidos em inglês; -----------------------------------------------  
- É de interesse público a integração do Município de Vila Nova de Poiares na Rede Europeia de 
Autarquias Amigas da Família. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
Face ao exposto, PROPÕE-SE que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea 
aaa) do nº 1 do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, integrar o Município de 
Vila Nova de Poiares na “Rede Europeia de Autarquias Amigas da Família”. ----------------------------------  
Vila Nova de Poiares, 02 de janeiro de 2023” ---------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea aaa) do nº 1 do 

artigo 33.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a adesão do Município 

de Vila Nova de Poiares à “Rede Europeia de Autarquias Amigas da Família”. -------------------  

4- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 192 - Para 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 15964/2022. -------------------------- 

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 192, no âmbito do procedimento Casa 

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

5- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 206 - Para 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 15963/2022. -------------------------- 

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 206, no âmbito do procedimento Casa 

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

6- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 2314 - Para 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 16196/2022.  -------------------------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 2314, no âmbito do procedimento Casa 

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

7- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 8781 - Para 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 16197/2022.  -------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 8781, no âmbito do procedimento Casa 

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

8- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 1829 - Para 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 16194/2022.  -------------------------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 1829, no âmbito do procedimento Casa 

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

9- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 122 - Para 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 16192/2022.  -------------------------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 122, no âmbito do procedimento Casa 

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

10- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 942 - Para 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 16305/2022.  -------------------------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 942, no âmbito do procedimento Casa 

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

11- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 471 - Para 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 16422/2022.  -------------------------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 471, no âmbito do procedimento Casa 

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

12- Casa Pronta - Exercício do Direito de Preferência - Art.º 4318 - Para Ratificação; -  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 15775/2022.  -------------------------  

----- Foi também presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, que a 

seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA Nº 116 / 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Direito Preferência --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem expor e 
propor a V/Exa. o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Não obstante a Informação técnica e os pressupostos da mesma quanto ao exercício do direito de 
preferência, deverá V/Exa. tem conhecimento do seguinte: ---------------------------------------------------------  
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A notificação do Município, através da plataforma “Casa Pronta” no caso em apreço, decorre da 
obrigação legal prevista, designadamente no art. 6º do Decreto-Lei nº º 89/2021, de 3 de novembro. 
Nos termos do referido diploma, pode o Município exercer aquele direito nas “alienações onerosas de 
imóveis de uso habitacional” (nº 1), nas circunstâncias estipuladas nas alíneas a) e b). --------------------  
Ora, apesar da descrição matricial do artigo urbano 4318, com área bruta de 1380 m2, sito no Paço, 
Freguesia de Poiares-Santo André, existe Processo de Obras para fins habitacionais, registado sob o 
nº 157/99, com licença de construção nº 144/2000, prevendo 8 fogos, tipologia T3. Muita embora as 
obras nunca tenham sido concluídas, também nunca foi declarada a sua caducidade, nos termos 
legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Estratégia Local de Habitação do Município, devidamente aprovada pelo Instituto de Habitação e 
Reabilitação Urbana, I.P., entidade gestora do programa Nacional de Habitação, enquadra a 
necessidade da reabilitação no território municipal por falta e desadequação da oferta. --------------------  
O Município dispõe de 10 dias (corridos) para se pronunciar após a notificação, nos termos do 
disposto no mencionado art. 6º, manifestando o interesse ou não no exercício do direito de 
preferência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O preço indicado é de € 10.000,00 (Dez mil euros), parecendo-me um preço muito acessível para o 
bem em questão, sobretudo se atendermos ao estado em que se encontra o já edificado (avaliado 
brevemente pelos serviços técnicos), podendo, deste modo, ser uma oportunidade de investimento 
para o Município no âmbito das candidaturas em curso para soluções habitacionais. -----------------------  
A escritura pública encontra-se agendada para o próximo dia 22 de Dezembro, desconhecendo-se, 
no entanto, o local da mesma, situação que deverá ser posteriormente esclarecida através do IRN. ----  
Termos em que, caso V/Exa. assim o entenda, deverá deferir manifestarmos o interesse no exercício 
do direito de preferência (tramitando-se na plataforma), reencaminhamento à área de Taxas e 
Licenças Diversas para tratamento, e posteriormente remessa à reunião da Câmara Municipal para 
ratificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Caso assim seja entendido por V/Exa., deverá ainda dar indicações aos serviços de 
contabilidade/área financeira para preparação do montante em causa (€ 10.000,00) até ao dia 22 de 
Dezembro, acautelando a necessidade de celebrar escritura nessa data.” -------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento da manifestação de 

interesse no exercício do direito de preferência, referente ao artigo matricial nº 4318. ----------  

13- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; ---------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 5 de janeiro de 2023, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.212.412,05 € (um milhão, 

duzentos e doze mil quatrocentos e doze euros e cinco cêntimos) e em Operações não 

Orçamentais a quantia de 292.192,31 € (duzentos e noventa e dois mil cento e noventa e 

dois euros e trinta e um cêntimo). -----------------------------------------------------------------------------  

----- 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 18 de dezembro de 2022 e 5 de janeiro de 

2023, no valor total de 825.547,99 € (oitocentos e vinte cinco mil, quinhentos e quarenta e 

sete euros e noventa e nove cêntimos). ----------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------- 
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15- Cedência de Espaços - CCP - Agrupamento de Escolas de VNP - Para ratificação; 
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 117 / 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------   
Cedência de Espaço Cultural - Auditório CCP - Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares -----   
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------   
Dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila Nova de 
Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias activas e funcionais, quer entidades públicas de 
serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução das suas missões, 
competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social ou outras de relevância 
comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos públicos e municipais 
disponíveis nos territórios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
A ser assim, como nos parece, sendo certo que as instalações e os equipamentos do Município, 
deverão, primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 
especialmente afectos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 
afectação da actividade normal e regular da Câmara Municipal, ser cedidos às demais entidades 
públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela finalidade a que se 
destina a utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na sua realização. -----------------   
Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Auditório - pelo Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 
Poiares (utilização no dia 05 de Janeiro de 2023 – alteração do dia 15 de Dezembro de 2022 para o 
dia 05 de Janeiro de 2023), 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 pelo Agrupamento 
de Escolas de Vila Nova de Poiares, por se tratar mesmo de uma obrigação institucional a 
colaboração com os mais variados serviços descentralizados do Estado a operar no território 
Concelhio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
No mais, sempre se diga que, a área da educação foi já objecto de transferência de competências 
para as autarquias locais, trata-se de direito/dever constitucional a providência a todos os cidadãos, 
em igualdade, pelo que a "todo" o Estado compete a sua prossecução, cabendo, portanto, também à 
Câmara Municipal prestar o auxílio necessário à satisfação desse desiderato constitucional. No mais, 
sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Auditório por forma a que o evento 
programado – Celebração do Centenário de José Saramago - tenha a dignidade que merecem. --------  
Termos em que, considerando 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-o à próxima reunião da Câmara Municipal para ratificação, para os efeitos previstos nas 
als. o) e u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.” -------------------------------------------------   

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

Espaços – Auditório CCP, apresentado pelo Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 

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

16- Pedido de transporte - CBEISA - Centro de Bem-Estar Infantil de Santo André - 
Para ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 15646/2022.  -------------------------  

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

apresentado pelo CBEISA - Centro de Bem-Estar Infantil de Santo André. ------------------------  
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17- Pedido de transporte - Associação Desportiva de Poiares; --------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 15840/2022.  -------------------------  

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

apresentado pela Associação Desportiva de Poiares. ---------------------------------------------------  

18- Proposta de Minuta de Contrato-programa de desenvolvimento cultural - 2023 - 
Filarmónica Fraternidade Poiarense; --------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto esteve ausente o sr. Presidente da Câmara 

Municipal, por se considerar impedido, nos termos do n.º 4 do art.º 31.º do CPA.----------------  

----- Para este assunto foi presente a minuta.  -------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato-programa de 

desenvolvimento cultural-2023 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e a 

Filarmónica Fraternidade Poiarense.  ------------------------------------------------------------------------  

----- Neste momento o Sr. Presidente da Câmara Municipal retomou os trabalhos. --------------  

19- Proposta de Minuta de Contrato-programa de desenvolvimento cultural - 2023 - 
APAE - Academia Poiarense de Artes e Espetáculos Associação; ----------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta.  -------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato-programa de 

desenvolvimento cultural-2023 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e a 

APAE - Academia Poiarense de Artes e Espetáculos Associação.  ----------------------------------  

20- Proposta de Minuta de Contrato-programa de desenvolvimento cultural - 2023 - 
Companhia de Teatro Experimental de Poiares (CTEP) - Associação Cultural; -----------  
----- Para este assunto foi presente a minuta.  -------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato-programa de 

desenvolvimento cultural-2023 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e a 

Companhia de Teatro Experimental de Poiares (CTEP) - Associação Cultural.  ------------------  

21- Proposta de Minuta de Contrato-programa de desenvolvimento cultural - 2023 - 
Confraria da Chanfana; ---------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta.  -------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato-programa de 

desenvolvimento cultural-2023 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e a 

Confraria da Chanfana.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

22- Proposta de Minuta de Contrato-programa de desenvolvimento cultural - 2023 - 
Centro de Convívio do Carvalho; --------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta.  -------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato-programa de 

desenvolvimento cultural-2023 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e o 

Centro de Convívio do Carvalho.  -----------------------------------------------------------------------------  

23- Processo de Obras nº 49/2019 - Licenciamento de alterações ao projeto - Gavin 
John Huggins - Rua do Vale, Mucela; --------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 49/2019, cujo titular é Gavin John Huggins, 

processo constituído com vista ao Licenciamento de alterações ao projeto de moradia, sito 

na Rua do Vale - Mucela, 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.  --------------------------------------------------------------  

24- Processo de Obras nº 66/2022 - Remodelação de terreno - art.º 5660 - Marino 
Silva & Cª., Lda - Vale do Moinho; -------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 66/20229, cujo titular é Marino Silva & Cª., Lda., 

processo constituído com vista ao licenciamento de trabalhos de remodelação de terreno – 

artigo matricial 5660, sito em Vale de Moinho, freguesia de Poiares (Santo André), destinado 

a aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

25- Processo de Obras nº 65/2022 - Reconstrução e alteração de moradia unifamiliar 
- Paulo Alexandre Duarte José - Avenida de Poiares, 131- Safaíl; -----------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 65/2022, cujo titular é Paulo Alexandre Duarte 

José, processo constituído com vista à reconstrução e alteração de moradia unifamiliar, sita 

na Avenida de Poiares, 131- Safaíl, 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.  --------------------------------------------------------------  

26- Processo de Obras nº 37/2022 - Construção de moradia unifamiliar - Virgílio 
Manuel Ferreira Lucas - Rua do Pinheiro, n.º 30; ----------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 37/2022, cujo titular é Virgílio Manuel Ferreira 

Luca, processo constituído com vista à construção de moradia unifamiliar, sita na Rua do 

Pinheiro, n.º 30, freguesia de Poiares (Santo André), destinado à revisão do projeto de 

arquitetura aprovado em 17/06/2022. ------------------------------------------------------------------------  



 

 

 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

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

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

27- Constituição de Propriedade Horizontal - art.º 4772 - Trodi Inve4st, Lda - Urb. 
Terraços da Serra, lote nº11; -------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Foi presente o pedido de emissão de certidão de constituição de propriedade horizontal 

do artigo 4772, sito na Urbanização Terraços da Serra – Lote nº 11, apresentado por Trodi 

Invest, Lda.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

----- Interveio a 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 20 minutos. -----------  
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