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----- Reunião Ordinária Pública de 3 de fevereiro 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.  --  

1. Tomada de Posição - "Em defesa da Estrada da Beira"; --------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 18 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

TOMADA DE POSIÇÃO – Em defesa da Estrada da Beira – EN-17 ----------------------------------------------   

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 

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

TOMADA DE POSIÇÃO – Em defesa da Estrada da Beira – EN-17 ----------------------------------------------  

Considerando que a Estrada da Beira – EN-17: ------------------------------------------------------------------------  

- Configura o principal e mais utilizado eixo rodoviário de ligação de Vila Nova de Poiares a Coimbra, 

tanto para o exercício das atividades profissionais, escolares e de lazer dos milhares de utilizadores 

que serve, como para o principal meio de acesso a serviços centrais do Estado e também em matéria 

de socorro e emergência; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Há muitos anos que já não dá resposta às necessidades das populações, e continuamente coloca 

uma série de constrangimentos ao desenvolvimento do tecido empresarial do concelho, com todos os 

prejuízos e consequências negativas que daí decorrem; ------------------------------------------------------------  

- Tem sido votada a um completo e total esquecimento em matéria de obras de conservação e 

manutenção, que se afiguram como cada vez mais prementes e urgentes; ------------------------------------  

O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES não pode deixar de reclamar, reivindicar e exigir que 

este eixo rodoviário, sobretudo no troço que liga este concelho a Coimbra, o principal centro urbano e 

de serviços da região, seja requalificado e intervencionado no sentido de assegurar: -----------------------  



 

 

  

 2  

- A melhoria das condições do pavimento, com a necessária reparação/substituição do asfalto que há 

muito já não serve as condições de circulação; ------------------------------------------------------------------------  

- A melhoria das condições de sinalização – vertical e horizontal – sobretudo as marcações 

rodoviárias completamente apagadas em vários troços, colocando em perigo os utilizadores destas 

vias, sobretudo nos períodos de visibilidade mais reduzida, seja durante a noite, seja aquando das 

frequentes situações de formação de nevoeiro; ------------------------------------------------------------------------  

- A necessária e urgente intervenção nos taludes instáveis que existem ao longo deste troço – tanto 

os que já desabaram em consequência das condições atmosféricas adversas e que nunca foram 

devidamente intervencionados com vista à resolução do problema de base, sendo apenas colocadas 

baias de proteção, que estreitam e condicionam ainda mais o fluxo de tráfego, como a monitorização 

e devido reforço dos que ainda permanecem, mas que a qualquer instante podem ruir, em 

consequência de qualquer outro fenómeno climatérico mais intenso. --------------------------------------------  

Assim, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a presente tomada de posição e remetê-la à 

Infraestruturas de Portugal, S.A., principal responsável pela manutenção e conservação desta 

rodovia, bem como às demais entidades tutelares competentes que possam ter responsabilidade 

direta ou indireta sobre o assunto.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo nada ter a 

acrescentar, considerando apenas que a informação deveria também ser remetida à 

Assembleia Municipal e à CIM-Região de Coimbra a fim de que possa ter mais ‘peso’. --------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, concordando com o envio da tomada 

de posição à Assembleia Municipal, para que tomem conhecimento da deliberação da 

Câmara Municipal, e à qual pode aquele órgão associar-se ou tomar uma posição 

semelhante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, subscrevendo a 

intervenção do Sr. Presidente e referindo que se deveria dar conhecimento não só à 

Infraestruturas de Portugal, mas também a outras entidades competentes, como o Ministério 

das Infraestruturas e a CIM-Região de Coimbra.----------------------------------------------------------  

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

intervenções anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a tomada de posição “Em defesa da 

Estrada da Beira", dar nota pública da mesma e remetê-la à Infraestruturas de Portugal, 

S.A., principal responsável pela manutenção e conservação desta rodovia, bem como às 

demais entidades tutelares competentes que possam ter responsabilidade direta ou indireta 

sobre o assunto, e também à CIM|RC-Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. ---  
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----- Mais deliberou, remeter a Tomada de Posição à Assembleia Municipal, para 

conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Proposta de celebração de Contrato de consórcio com a AEDP (Associação 
Empresarial de Poiares) - Bairros Comerciais Digitais; --------------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 2307/2023, bem como a minuta 

do contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, dando conta de que a 

minuta terá ainda de ser afinada com a AEDP, dado que teve recentemente eleições e 

mudaram os órgãos sociais, sendo agora presidido pela Arq.ª Sílvia Pelham, tendo como 

vice-presidentes Tânia Henriques, Pedro Baptista, Afonso Amaro e Bruno Simões. ------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionando se a AEDP fez 

algum levantamento da vontade dos empresários em aderir a esta iniciativa. ---------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, respondendo que esse levantamento 

foi realizado pelo próprio município. --------------------------------------------------------------------------  

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

celebrar com a AEDP (Associação empresarial de Poiares) para o projeto - Bairros 

Comerciais Digitais.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Ata nº 32/2023;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto, não participou a Sra. Vereadora Luz Pedroso, 

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

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 32/2023. ------------------------------ 

4. Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - art.º 5196 - Para 
Ratificação;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 1516/2023.  ---------------------------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5196, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5. Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - art.º 1339 - Para 
Ratificação;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 1513/2023.  ---------------------------  

----- 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.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - art.º 3781 - Para 
Ratificação;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 1511/2023.  ---------------------------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 3781, no âmbito do procedimento Casa 

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

7. Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - art.º 5347 - Para 
Ratificação;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 2490/2023.  ---------------------------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5347, no âmbito do procedimento Casa 

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

8. Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - art.º 3308 - Para 
Ratificação;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 2474/2023.  ---------------------------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 3308, no âmbito do procedimento Casa 

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

9.  Casa Pronta - Exercício do Direito de Preferência - art.º 4675 - Para Ratificação;  -  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 2482/2023.  ---------------------------  

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

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

“PROPOSTA Nº 19 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Direito Preferência --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 

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

No seguimento da Informação técnica e os pressupostos da mesma quanto ao exercício do direito de 

preferência, deverá V/Exa. ter conhecimento do seguinte: ----------------------------------------------------------   
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A notificação do Município, através da plataforma “Casa Pronta” no caso em apreço, ocorre em 

sequência do N/ofício nº 465, datado de 30.01.2023, em resposta ao pedido da Remax White Agência 

Imobiliária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Do referido pedido consta, além do mais e por referência ao mesmo prédio urbano agora em questão 

para exercício do direito de preferência, que “o cartório informa que estando registado um Embargo 

de obras pela Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, em 20.04.2005, determinado por despacho 

dessa data, terá de haver uma declaração com a caducidade do embargo. Assim, solicitamos a 

emissão dessa declaração.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

Na N/resposta informámos, em suma, que “nada obsta à emissão da certidão a atestar a caducidade 

do embargo”, mas também alertámos para o facto de que o registo relativo a essa mesma caducidade 

teria (e tem) de ser promovida pelo Município, nos termos e para os efeitos do disposto nos arts. 104º 

e 102º-B, em especial no nº 8, do RJUE-Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, “ou seja, só 

será objecto de registo por iniciativa da Câmara Municipal, após Despacho que o permita.”. No mais, 

informámos que o Município estava “disposto a promover, junto da Conservatória do Registo Predial, 

o registo da caducidade do embargo, solicitando, para tanto, a notificação para exercício do direito de 

preferência através da plataforma “Casa Pronta” (promover-se-á imediatamente após a recepção à 

referida notificação).”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ora, não obstante tal notificação para o exercício do direito de preferência ter ocorrido neste contexto, 

o certo é que tal notificação decorre também 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 4675, com área total de 2850 m2, sito nas Almas, 

Vendinha (com o endereço Beco do Valeiro, n.º 14), Freguesia de Poiares-Santo André, deste 

Concelho, existe Processo de Obras para construção de edifício multifamiliar, registado sob o nº 

232/2000, em 22/11/2000, com aprovação da arquitetura por despacho em 11/01/2001 e aprovação 

definitiva em reunião de câmara de 02/07/2001, bem como licença de construção nº 116/2001, 

emitida em 09/07/2001, válida até 09/07/2003, prevendo 14 fogos habitacionais (apartamentos), 15 

garagem e 16 arrumos. Muita embora as obras nunca tenham sido concluídas, o edifício encontra-se 

em estado avançado de construção, não tendo sido declarada a caducidade do licenciamento, 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, encontrando 

este edifício identificado naquele documento, embora o Município sempre aguardasse a possibilidade 

de financiamento para a sua aquisição e conclusão, através de candidatura para o efeito. ----------------  

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 € 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil euros), parecendo-me um valor, salvo 

melhor opinião de V/Exa., muito acima do que este Município poderá, por si, sem qualquer 

possibilidade de recurso a crédito e sem financiamento para o efeito (através de candidatura ou outro 

mecanismo semelhante), poderá suportar apenas através do orçamento municipal. Acresce que, não 
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obstante reconhecer como uma boa oportunidade de investimento para o Município no âmbito das 

soluções habitacionais necessárias ao território, o investimento posterior para conclusão das obras, 

com valor estimado em milhares de euros, estará ainda dependente do financiamento que se consiga 

no âmbito das candidaturas para o efeito, as quais não são certas, nem em aprovação, nem montante 

ou período temporal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A escritura pública encontra-se anunciada como prevista para o dia de hoje, desconhecendo-se, no 

entanto, outros detalhes do negócio jurídico, como o horário ou o local da mesma, situação que 

poderá ser posteriormente esclarecida através do IRN.  

Termos em que, caso V/Exa. assim também o entenda e dadas as circunstâncias invocadas, o 

Município não tem reunidas as condições para exercer o direito de preferência, devendo deferir 

manifestarmos o não 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.” ----------------------------------------------------------------------  

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

interesse no exercício do direito de preferência, referente ao artigo matricial nº 4675. ---------- 

10.  Cedência de Espaço CCP - Salão de Congressos - Realização de sessões para 
divulgação de ofertas formativas - IEFP; -----------------------------------------------------------        

----- Para este assunto foi presente a proposta da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 16 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

formativas – IEFP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 27 de 

fevereiro de 2023), nos exactos termos do pedido (período das 10:30 e as 16:30 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 



 

 

  

 7  

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.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de Espaços CCP 

– Salão de Congressos, apresentado pelo IEFP e destinado à realização de sessões para 

divulgação de ofertas formativas. -----------------------------------------------------------------------------   

11.  Cedência de Espaço CCP - Salão de Congressos - Agrupamento de Escolas de 
Vila Nova de Poiares;  -------------------------------------------------------------------------------------     

----- Para este assunto foi presente a proposta da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 20 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Cedência de Espaço Cultural - Salão de Congressos 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 – Salão de Congressos - pelo Agrupamento de Escolas de 

Vila Nova de Poiares (utilização no dia 14 de Fevereiro de 2023), nos exactos termos do pedido, 

parece enquadrar-se em interesse público municipal e da comunidade geral. Aparenta, assim, 
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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 Salão de Congressos por forma a que o 

evento programado – peça de teatro dirigida a alunos do 2.º e 3.º ciclo - tenha a dignidade que 

merecem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Termos em que deverá o assunto ser submetido à próxima reunião da Câmara Municipal 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.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de Espaços CCP 

– Salão de Congressos, apresentado pelo Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 

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

12. Informação financeira - Resumo Diário de Tesouraria - Para Conhecimento; -------      
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 2 de fevereiro de 2023, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.328.389,58 € (um milhão, 

trezentos e cinte e oito mil trezentos e oitenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) e 

em Operações não Orçamentais a quantia de 292.315,71 € (duzentos e noventa e dois mil 

trezentos e quinze euros e setenta e um cêntimo).  ------------------------------------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 20 de janeiro e 2 de fevereiro de 2023, no 

valor total de 80.106,97 € (oitenta mil, cento e seis euros e noventa e sete cêntimos). ---------   

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

14.  Mapa da Demostração do Desempenho Orçamental relativo ao ano económico 
de 2022;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 2515/2023, acompanhada do 

dos respetivos documentos.  -----------------------------------------------------------------------------------   
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----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, apresentando em conjunto os pontos 

14, 15 e 16, e dando conta, em detalhe, das alterações propostas na revisão orçamental. ----  

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

aprovar o Mapa da Demonstração de Desempenho Orçamental relativo ao ano económico 

de 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal para deliberação. -------------- 

15.  Saldo de Gerência do ano económico de 2022;  -----------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 2515/2023, acompanhada do 

Mapa de Saldo de Gerência do ano económico de 2022.-----------------------------------------------  

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

aprovar o Saldo de Gerência, do ano económico de 2022, no montante de 1.192.070,88 € 

(um milhão cento e noventa e dois mil setenta euros e oitenta e oito cêntimos). ------------------ 

----- Mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal para deliberação. -------------- 

16.  1ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e Grandes Opções do Plano 
para 2023; ----------------------------------------------------------------------------------------------------    

----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 2515/2023, acompanhada dos 

documentos referentes à 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e Grandes 

Opções do Plano para 2023.  ----------------------------------------------------------------------------------  

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

aprovar a 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e Grandes Opções do Plano 

para 2023. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal para deliberação. -------------- 

17. Pedido de Transporte - Associação Desportiva de Poiares;  ------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 834/2023.  ----------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de transporte, apresentado 

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

18.  Co-organização PoiaresTrail 2023;  ----------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

Oliveira, que a seguir se transcreve:  ------------------------------------------------------------------------  
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“PROPOSTA Nº 15 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Co-organização Poiares Trail 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------   

Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 

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

A Associação recreativa de São Miguel (ARSM) tem em marcha a organização da 9ª edição do 

Poiares Trail, agendado para o dia 12 de Fevereiro, retomando finalmente os seus moldes habituais 

pré-pandemia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Este evento, como é do conhecimento e reconhecimento de todos/as, apresenta-se como um dos 

maiores do nosso Concelho e da Região, tendo crescido em dimensão a cada ano e trazendo a Vila 

Nova de Poiares milhares de atletas e acompanhantes durante o período da sua realização. -------------  

Durante o decurso do evento, bem como durante toda a preparação, tem sido visível a preocupação 

da ARSM no envolvimento das gentes locais, dos artesãos e empresários locais, mostrando o 

preferencialmente o muito que é Nosso: gastronomia, artesanato, indústria, comércio, hotelaria, etc. 

Por outro lado, a preocupação daquela Associação tem-se prendido também com a descoberta, 

preservação e mostragem aos locais e aos visitantes a Natureza, as paisagens e os locais recônditos 

que Poiares tem para revelar, procedendo igualmente, em conjunto com as entidades públicas locais, 

à limpeza e manutenção dos trilhos.---------------------------------------------------------------------------------------   

Refira-se ainda que um evento como o Poiares Trail, bem como as actividades que lhe estão 

directamente relacionadas, como sejam a caminhada e o PT Kids (corridas para crianças e jovens), 

são igualmente de enorme relevância para a estratégia do Município, uma vez que estão 

enquadradas numa lógica de incentivo à actividade física, à prática desportiva e hábitos de vida 

saudáveis, promovendo ainda a descoberta da natureza, dos caminhos, trilhos e percursos pedestres 

do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, considero ser do interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como 

habitualmente, à organização deste evento – Poiares Trail 2023 -, na qualidade de Co-organizadora, 

promovendo-o e proporcionando colaboração em termos de logística, coordenação de trânsito, 

disponibilização de espaços municipais, recursos e meios humanos e materiais que se mostrem 

necessários à sua realização e dentro daquilo que sejam as disponibilidades municipais. -----------------   

No mais, será necessário que a ARSM proceda, como habitualmente à obtenção dos Pareceres 

obrigatórios juntos das restantes entidades competentes para a realização da prova/evento, 

encontrando-se já junto aos serviços municipais parecer da G.N.R., do ICNF, da Infraestruturas de 

Portugal, bem como a certificação da Associação de Trail Running Portugal. ----------------------------------  

Acrescente-se que, por via da transferência de competência para as Freguesias, compete agora às 

Juntas com jurisdição territorial (passagem da prova) pronunciarem-se/licenciarem a realização da 

mesma, devendo, assim, a ARSM proceder em conformidade. ----------------------------------------------------  

Finalmente, deverá ainda a ARSM juntar ao presente processo os documentos que obtenham das 

demais entidades envolvidas, bem como os seguros obrigatórios nos termos da legislação em vigor, 

cumprindo as orientações emanadas nos pareceres das entidades competentes, assim como cumprir 

e fazer cumprir as regras/normas de higiene, saúde, segurança e protecção que se encontrem em 

vigor à data para o período pandémico que ainda atravessamos. -------------------------------------------------  

Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como habitualmente 

em situações similares, à organização deste evento – Poiares Trail 2023 -, na qualidade de Co-
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organizadora, propondo que o assunto seja deliberado na próxima reunião da Câmara Municipal, 

para os efeitos previstos na al. u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.” -------------------  

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

organização do evento “Poiares Trail 2023”, na qualidade de Co-organizadora. ----------------- 

19.  Minuta | Normas de Apoio à Prática Desportiva Motorizada | 2023;  --------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta das normas de apoio. ---------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta das Normas de Apoio à Prática 

Desportiva Motorizada | 2023. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

propostas de apoio consta um valor mínimo de 750€, dizendo não conseguir compreender 

como se estabelece este valor para estes apoios e se continua a dar apenas 480€ a uma 

instituição como a Comunidade Juvenil Francisco Assis, que apoia crianças e jovens. ---------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que apenas foi estabelecido 

esse mínimo por ter sido já esse o valor que foi atribuído em apoios nos anos anteriores. ----  

----- Reiterou ainda que, tal como já tinha explicado em reuniões anteriores, os apoios às 

IPSS’s são definidos com base em critérios do número de utentes e não em função das 

valências que têm e da ação que desenvolvem, dado que a sua atividade é desenvolvida no 

âmbito de programas que já têm apoios do Estado, com financiamentos atribuídos, não 

podendo haver duplicação de financiamentos públicos. Considerou que podem, 

naturalmente, ser insuficientes, mas que essa é uma discussão que tem de ser feita a outro 

nível e não pode ser a Câmara Municipal a colmatar essas falhas. Sublinhou ainda que o 

Município apoia todas as ações que não estejam incluídas nos contratos-programa que já 

tenham financiamento. -------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, considerando que os 

apoios do município podem criar ‘maus-hábitos’ na medida em que a Administração Central 

acaba por nunca assumir as suas responsabilidades nem cumprir verdadeiramente aquele 

que é o seu papel, justificando por isso que não podem os Municípios assumir 

responsabilidades que não são da sua competência. ----------------------------------------------------  

20.  Minuta | Normas do Poiares a Pedalar | 2023;  -------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta das normas. ----------------------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta das Normas do Poiares a 

Pedalar | 2023. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

21. Minuta de Protocolo 2023 | Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Vila Nova de Poiares;  --------------------------------------------------------------------------------  

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

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo para 2023 a 

celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e a Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares.----------------------------------------------------------  

22. Agradecimento da Família do Sr. Rogério Ferreira de Carvalho; ------------------------    
----- Foi presente o agradecimento da família do Sr. Rogério Ferreira de Carvalho, pela 

homenagem realizada a treze de janeiro.  ------------------------------------------------------------------  

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

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo que na estrada de 

ligação à Risca Silva há passadeiras cujas marcações estão já muito sumidas e que seria 

importante renovar a sua sinalização.  -----------------------------------------------------------------------  

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

desenvolvida pelo Rancho Folclórico do Carvalho, com a realização do encontro de Tunas, 

onde teve oportunidade de estar presente, considerando ter tido uma boa organização, 

tendo apenas estranhado a ausência de membros do Executivo.  -----------------------------------  

----- Interveio o Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS, referindo que não teve 

disponibilidade de agenda para estar na iniciativa do Rancho Folclórico do Carvalho, mas 

que teve conhecimento de que correu muito bem. --------------------------------------------------------  
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----- Deu conta das atividades desenvolvidas pela Biblioteca Municipal, a qual considera 

estar a ter uma nova dinâmica, mais ativa, recordando que terminou recentemente um curso 

de informática para seniores e que se iniciou um curso de pintura, com 30 inscritos e que 

teve um feedback muito positivo. ------------------------------------------------------------------------------  

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

no curso de pintura, do qual disse ter gostado muito. ----------------------------------------------------  

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

que virão para Poiares cerca de 60 jovens, no âmbito da iniciativa Missão País, uma 

organização da Igreja que o Município também apoia. Informou que, de acordo com a 

programação, os jovens irão desenvolver várias atividades, junto das comunidades locais e 

que irão pernoitar no espaço do CCP. -----------------------------------------------------------------------  

----- Informou ainda que o Município já recebeu, novamente, a bandeira de Autarquia 

Familiarmente Responsável e que também já foi aceite na rede europeia. ------------------------  

----- Estrada Risca Silva – Informou que está prevista a remarcação completa da estrada 

até à Venda Nova, mas que tal só irá acontecer quando as obras estiverem concluídas. ------  

----- Encontro de Tunas no Carvalho – Informou que estava comprometido com a 

participação nesta atividade, para a qual tinha confirmado a presença, mas que, devido a 

imprevistos de última hora, não pôde, infelizmente, comparecer. -------------------------------------  

----- Assinatura de protocolo para transferência de gestão de edifício da Autoridade 

Tributária – Deu conta de que a assinatura decorreu agora, mas que respeita ao espaço 

onde já funcionam os serviços de ação social, há quase dois anos, tendo apenas agora sido 

formalizada a assinatura. ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Novos tarifários de água, saneamento e resíduos sólidos – deu conta de que os 

novos tarifários foram aprovados em 10 municípios da APIN, tendo apenas sido rejeitados 

em Penacova. Explicou que a APIN não fazia alterações aos tarifários desde 2020 e que era 

completamente incomportável manter as tarifas atuais. Acrescentou que, face à não 

aprovação de Penacova, a alternativa era a aplicação das tarifas constantes do contrato de 

gestão delegada assinado no inicio de funções da APIN. Contudo, adiantou, em 
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

Assembleia-Geral, foi deliberado (pelos 10 municípios presentes) atualizar os tarifários, e 

com base num parecer da ERSAR, que atesta que para efeitos de eficácia das deliberações, 

não basta votar contra ou abster-se, é necessário fundamentar com argumentário coerente 

e suficiente. Referiu que Penacova simplesmente votou contra, não fundamentou, razão 

pela qual foi entendimento de que não tem eficácia. -----------------------------------------------------   

----- 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 11 minutos. -----------  
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