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----- Reunião Ordinária Pública de 17 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.Proposta de Não Aceitação das Competências previstas no Decreto-Lei 55/2020, 
de 12 de agosto - Domínio da Ação Social; -------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 24 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
PROPOSTA DE NÃO ACEITAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PREVISTAS NO DECRETO-LEI 55/2020, 
DE 12 DE AGOSTO - DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL - ATÉ 03 DE ABRIL DE 2023 --------------------------   
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Decreto-Lei 55/2020, de 12 de agosto, diploma de âmbito setorial, veio concretizar a transferência 
de competências para os órgãos municipais, no domínio da Ação Social, ao abrigo dos artigos 12.º e 
32.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto (Lei-Quadro da transferência de competências para as 
autarquias locais e para as entidades intermunicipais). --------------------------------------------------------------  
Por via deste diploma, passam para a esfera dos municípios responsabilidades como: o serviço de 
atendimento e acompanhamento social; a celebração e acompanhamento dos contratos de inserção 
dos beneficiários do rendimento social de inserção; a elaboração de relatórios de diagnóstico técnico 
e acompanhamento; a atribuição de prestações pecuniárias de carácter eventual em situações de 
carência económica e de risco social; a elaboração das cartas sociais municipais; a coordenação da 
execução do programa de contratos locais de desenvolvimento social (CLDS); a promoção de 
programas nas áreas de conforto habitacional para pessoas idosas; entre outras. ---------------------------  
Nos termos do nº 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, em 2021 foi 
devidamente deliberado no Município de Vila Nova de Poiares a não aceitação das competências, no 
âmbito da ação social, até dia 31 de março de 2022, e, em 2022, foi novamente deliberado pelo 
Município a não aceitação das referidas competências até dia 01 de janeiro de 2023. ----------------------  
Nos termos do nº 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, todas as 
competências previstas no supra indicado diploma consideram-se transferidas para as autarquias 
locais e entidades intermunicipais até 31 de março de 2022. -------------------------------------------------------  
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Todavia, o prazo referido anteriormente poderá ser prorrogado até 03 de abril de 2023, caso os 
Municípios entendam não reunir as condições necessárias para o exercício das competências 
previstas no Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto. Para tal, é necessário a prévia deliberação dos 
seus Órgãos Deliberativos e a comunicação à DGAL, nos termos do nº 5 do artigo 24.º do Decreto-
Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 87-B/2022, de 29 de 
dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
A comunicação à DGAL, a referir a intenção de prorrogar o prazo, para a não aceitação das 
competências no âmbito da ação social, é efetuada até ao dia final de fevereiro de 2023, devendo 
posteriormente a DGAL informar o Instituto da Segurança Social, I.P., no prazo de 5 dias após a sua 
receção (nº 6 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto). -------------------------------------  
No dia 17 de março de 2021, foram publicadas as portarias 63.º, 64.º, 65.º e 66, todas de 2021, 
disciplinadoras das competências previstas no Decreto-Lei 55/2020, de 12 de agosto. Por sua vez, foi 
publicado, no dia 8 de outubro de 2021, o Despacho nº 9817-A/2021, contendo o mapa com os 
montantes a transferir para os Municípios para fazer face às competências descentralizadas no 
âmbito da ação social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Consta do suprarreferido mapa os encargos anuais com as competências descentralizadas no âmbito 
da ação social, previstas nos artigos 10.º e 11.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, no qual 
são identificados os montantes anuais a transferir para o Município de Vila Nova de Poiares no 
montante total de € 25.870,00 (Subsídios Eventuais no valor de € 3.429,00 e Recursos Humanos no 
valor de € 22.441,00). Estes montantes foram reajustados no Acordo setorial de compromisso entre o 
Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), para a Descentralização no 
domínio da Ação Social. Todavia, ainda não foram publicados em Diário da República. --------------------  
Atendendo à complexidade do processo de transferência e das áreas de intervenção, bem como às 
preocupações atinentes às matérias e implicações financeiras, humanas contratuais e 
organizacionais, entendo não se encontrarem, para já, reunidas as condições para ser tomada uma 
decisão de aceitação destas competências com efeitos a 01 de janeiro de 2023, uma vez que: a 
alteração legislativa poderá implicar a renegociação dos protocolos de colaboração aprovados e a 
celebrar com as entidades parceiras; é preferível aguardar a publicação em Diário da República de 
algumas portarias e despacho com os montantes reajustados; e é necessário preparar e apetrechar 
as instalações onde os futuros técnicos irão exercer funções. ------------------------------------------------------  
Assim, ainda não está conhecido o verdadeiro impacto que essas competências irão provocar, sendo 
que ainda é necessário uma preparação e adaptação ao nível da formação de recursos humanos e 
dos sistemas de informação e ainda uma verificação dos dados financeiros. ----------------------------------   
Entendo ainda, pelas razões supra expostas, que o Município de Vila Nova de Poiares só deverá 
aceitar estas competências quando a isso for obrigado, ou seja, a partir de 03 de abril de 2023. ---------   
Assim, e tendo em consideração as razões supra expostas, proponho: -----------------------------------------   
a) Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do consagrado na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33.º do 
anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, submeter a presente proposta de não aceitação da 
transferência de competências, no domínio da ação social, à Assembleia Municipal; ------------------------  
b) Que a Assembleia Municipal delibere, ao abrigo do nº 5 e nº 6 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 
55/2020, de 12 de agosto, na atual redação, sobre a proposta de não aceitação da transferência de 
competências pelo Município, no domínio da ação social, devendo apenas aceitar as referidas 
competências no domínio da ação social quando a isso for obrigado, ou seja, a partir de a partir de 03 
de abril de 2023; e respetiva comunicação à DGAL até final de fevereiro de 2023.” --------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter a presente proposta de não aceitação 

da transferência de competências, no domínio da ação social, à Assembleia Municipal para 

que delibere, ao abrigo do nº 5 e nº 6 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de 

agosto, na atual redação, sobre a não aceitação da transferência de competências pelo 

Município, no domínio da ação social, devendo apenas aceitar as referidas competências no 
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domínio da ação social quando a isso for obrigado, ou seja, a partir de a partir de 03 de abril 

de 2023 e respetiva comunicação à DGAL até final de fevereiro de 2023.  ------------------------  

 2.Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e de Financiamento 
das Atividades Exercidas ao Abrigo das Competências Delegadas dos Municípios 
enquanto Autoridades de Transportes a Celebrar com a CIM-RC; ----------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 27 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE 
FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS AO ABRIGO DAS COMPETÊNCIAS 
DELEGADAS DOS MUNICÍPIOS ENQUANTO AUTORIDADES DE TRANSPORTES, A CELEBRAR 
COM A CIM-RC -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
I – ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
O Município de Vila Nova de Poiares, à semelhança dos Municípios que integram a Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), já delegou na CIM-RC as competências relacionadas 
com o sistema de mobilidade e serviço público de transporte de passageiros, ao abrigo do disposto 
no nº 2 do artigo 6º e artigo 10.º do RJSPTP (Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de 
Passageiros – Lei nº 52/2015, de 09 de junho, através de um Contrato Interadministrativo de 
Delegação de Competências, devidamente aprovado em reunião de Câmara de 16/09/2016 e sessão 
da assembleia municipal de 30/09/2016 (Anexo I). O referido contrato foi alvo de um aditamento, 
datado de 20/12/2019 (Anexo II). -------------------------------------------------------------------------------------------   
Assim, a CIM-RC, enquanto Autoridade de Transportes dos serviços públicos de passageiros 
(competência esta delegada pelos municípios), é competente para a exploração do mencionado 
serviço público de transporte de passageiros, no que toca às linhas intermunicipais e às linhas inter-
regionais, cuja competência haja assumido na sequência de contrato celebrado com outras 
comunidades intermunicipais e no que toca às linhas municipais dos Municípios, nos termos dos 
referidos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências e respetivos aditamentos. ----  
Estas competências (próprias e delegadas) serão exercidas em parte através da celebração de um 
contrato de serviço público com um operador privado selecionado através de concurso público 
(Contrato de Serviço Público) para a exploração de uma rede de transporte público de passageiros, 
que compreende as linhas inter-regionais, linhas intermunicipais e linhas municipais, resultando daí 
obrigações pecuniárias para a CIM-RC (compensação por obrigações de serviço público previstas no 
contrato de serviço público), e consequentemente para os municípios outorgantes. -------------------------  
Aquando da celebração destes contratos interadministrativos, as partes optaram por não regular logo 
as condições de financiamento da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra para o exercício 
das competências delegadas, diferindo esta regulação para o momento em que se encontre 
suficientemente concretizado o modelo de exploração do serviço público de transporte de 
passageiros em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tal concretizou-se nas reuniões do Conselho Intermunicipal de 15/11/2019 e 05/12/2019, nos termos 
das informações I/EMTE/60/2019 e I/EMTE/64/2019, com a aprovação da minuta de Acordo de 
Financiamento das Atividades exercidas ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de Delegação 
das Competências dos municípios enquanto autoridades de transportes. ---------------------------------------   
No entanto, em 2021, foi aprovada minuta do acordo de financiamento a celebrar com os municípios 
com os quais a CIM-RC procedeu à celebração de contrato interadministrativo de delegação de 
competências, que veio substituir a versão aprovada na reunião do Conselho Intermunicipal de 
15/11/2019 e retificada a 05/12/2019. A versão de 2021 do acordo de financiamento, foi aprovada em 
reunião da Câmara Municipal de 18/06/2021 e sessão da Assembleia Municipal de 24/06/2021. --------  
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Considerando ainda que a CIM-RC é competente para a exploração do serviço público de transporte 
de passageiros, desde logo nos termos do artigo 7.º do Regime Jurídico do Serviço Público de 
Transporte de Passageiros (RJSPTP), aprovado pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, no que toca às 
linhas intermunicipais e às linhas inter-regionais cuja competência haja assumido na sequência de 
contrato celebrado com outras comunidades intermunicipais, foi aprovado o critério que presidia à 
repartição entre os municípios da CIM-RC (à exceção do município de Coimbra àquela data) da 
obrigação de financiamento, assim como o critério que presidia ao cumprimento de outras obrigações 
pecuniárias assumidas pela CIM-RC no âmbito do Contrato de Serviço Público, de ocorrência incerta 
e cujo valor não era possível antecipar no momento aquando da celebração do acordo de 
financiamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O acordo de financiamento referido foi elaborado com base nas soluções previstas no caderno de 
encargos do concurso público internacional denominado “Concurso público para a concessão de 
transporte de passageiros por modo rodoviário na Região de Coimbra”, lançado pela CIM-RC, através 
da publicação do respetivo anúncio em 9 de agosto de 2021. ------------------------------------------------------  
Sucede que, no âmbito desse concurso público, todas as propostas apresentadas foram excluídas 
por violação dos parâmetros-base fixados no caderno de encargos, tendo sido declarado extinto em 
24 de fevereiro de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta forma, a CIM-RC procedeu à revisão dos prossupostos técnicos, económicos e financeiros e 
respetiva revisão das peças procedimentais do Concurso Público para a Concessão da Rede de 
Transporte Rodoviário da Região de Coimbra, com vista ao lançamento de um novo procedimento 
concursal para o serviço público rodoviário da Região de Coimbra, no sentido de dar continuidade ao 
projeto não alcançado através do concurso anterior, tendo resultado: -------------------------------------------  
a) A aprovação da divisão do concurso público para a Concessão da Rede de Transporte Rodoviário 
da Região de Coimbra em 3 lotes, nos seguintes termos: -----------------------------------------------------------  

 Lote 1 – Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Penela, Soure e ligações 
à CIM-RL (Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria); -------------------------------------------------------  

 Lote 2 – Coimbra, Cantanhede, Mealhada, Mira, Mortágua, ligações à CIM-VDL (Comunidade 
Intermunicipal Viseu Dão Lafões) e serviço EXPOFACIC; -----------------------------------------------------------   

 Lote 3 – Coimbra, Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da 
Serra, Penacova, Tábua, Vila Nova de Poiares, ligações entre Tábua e Santa Comba Dão (CIM-VDL) 
e ligações à CIM-BSE (Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela);--------------------------   
b) A revisão dos principais pressupostos técnicos; --------------------------------------------------------------------   
c) Na rede transporte público rodoviário de passageiros que será objeto do Contrato de Serviço 
Público, nos termos do Anexo III do documento 3 à presente informação. --------------------------------------   
Assim, no novo concurso em preparação, destacam-se, nomeadamente, os seguintes traços 
distintivos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
a) A execução integral do contrato implicará a atribuição pela CIM-RC ao(s) operador(es) de uma 
compensação anual por obrigações de serviço público para o primeiro ano contratual de € 
8.893.393,46 (acrescido de IVA à taxa legal em vigor), o qual é atualizado anualmente nos termos 
previstos no Caderno de Encargos, estimando-se um valor máximo, ao longo de toda a duração do 
contrato de serviço público, de € 47.769.730,94 (5 anos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ------   
b) O objeto do “novo” contrato de serviço público deixa de ter por referência uma “Rede Obrigatória” e 
uma “Rede Voluntária”, passando apenas a consistir na exploração da Rede de Transporte 
Rodoviário da Região de Coimbra «Rede» e «Rede Nova» - integração de algumas linhas novas 
consideradas necessárias para dar resposta às necessidades de mobilidade da população em alguns 
municípios; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) A rede de transporte público rodoviário de passageiros que será objeto do contrato de serviço 
público (Rede) abrange uma produção quilométrica anual total da rede (incluindo linhas 
intermunicipais, linhas inter-regionais e linhas municipais), a qual, sem prejuízo das suas eventuais 
alterações futuras, ascende a 6.513.973,408 km/anual; --------------------------------------------------------------  
d) A Rede referida na alínea anterior deixa de incluir os circuitos especiais de transporte escolar; -------  
e) O “novo” contrato de serviço público não inclui no seu objeto a exploração de serviços de 
transporte flexível; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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f) O “novo” contrato de serviço público não inclui no seu objeto a aquisição de serviços de transporte 
comercial de passageiros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo em conta as diferenças significativas entre as soluções delineadas para os dois concursos 
conforme acima expostos, é necessário submeter a aprovação dos órgãos municipais: a revogação 
do acordo de financiamento de 2021 (elaborado com base nas soluções do “concurso antigo”) – 
Anexo IV – e a celebração de um novo acordo de financiamento entre as Partes (Anexo V). --------------  
II – OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS ----------------------------------------------------------------------------------------   
Considerando igualmente a capacitação financeira da CIM-RC para o exercício das competências 
delegadas afigura-se, por um lado, imprescindível para a boa execução do contrato de serviço público 
a celebrar com o(s) operador(es) privado(s) e, por outro lado, juridicamente indispensável por força 
dos artigos 115.º e 122.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------   
De acordo com a racionalidade normativa subjacente aos artigos 115.º e 122.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, a regulação desta capacitação financeira da CIM-RC deve ser 
concretizada através da celebração de um contrato interadministrativo – configurado, neste caso 
concreto, como complementar aos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências 
celebrados que preveja os recursos financeiros necessários e suficientes ao exercício pela entidade 
intermunicipal das competências nela delegadas pelos municípios e que faça referência “às 
respetivas fontes de financiamento e aos seus modos de afetação”. ---------------------------------------------   
Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 68.º do Anexo I da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro 
(Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais), constituem recursos 
financeiros das entidades intermunicipais o “produto das contribuições e transferências dos 
municípios que a integram, incluindo as decorrentes da delegação de competências”.----------------------   
Por outro lado, os municípios que integram a CIM-RC têm ainda a obrigação de contribuir para as 
despesas desta que não sejam suportadas em outras fontes de financiamento, sendo competência do 
Conselho Intermunicipal, nos termos da alínea r) do n.º 1 do artigo 90.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, “deliberar sobre a forma de imputação material aos municípios integrantes da 
comunidade intermunicipal das despesas não cobertas por receitas próprias”. --------------------------------   
Deve, assim, ser suportado pelos Municípios, enquanto associados da CIM-RC, o financiamento 
necessário para o exercício das competências próprias desta, enquanto autoridade de transportes 
respeitantes às linhas intermunicipais e inter-regionais, nos termos do novo Contrato 
Interadministrativo (Anexo V). -----------------------------------------------------------------------------------------------   
Por conseguinte, a CIM-RC deliberou, na reunião do Conselho Intermunicipal de 23 de janeiro de 
2023, que carece de aprovação pelos respetivos órgãos municipais dos municípios envolvidos, o 
seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
1. Revogar o Acordo de Financiamento das atividades exercidas ao abrigo dos contratos 
interadministrativos de delegação de competências dos municípios enquanto autoridades de 
transportes, celebrado em 2021, entre a CIM RC e os Municípios de Arganil, Cantanhede, Condeixa-
a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, 
Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua, Vila Nova de 
Poiares – Anexo IV; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
2. Aprovar, nos termos da alínea l) do n.º 1 do artigo 90.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a celebração de um novo Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e de 
Financiamento das Atividades exercidas ao abrigo das competências delegadas dos Municípios, 
enquanto Autoridades de Transportes, relacionadas com a prestação do serviço público de transporte 
de passageiros, entre a CIM-RC e os Municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, 
Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, 
Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua, Vila Nova de Poiares, 
nos termos da minuta constante do Anexo V à presente proposta; -----------------------------------------------   
3. Aprovar, nos termos da alínea r) do n.º 1 do artigo 90.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a imputação material aos municípios associados da CIM-RC do financiamento necessário 
das despesas desta no exercício das suas competências próprias enquanto autoridade de transportes 
relativas à Rede Atual, abrangendo as obrigações contratuais desta Comunidade Intermunicipal 
perante o(s) operador(es) de serviço público emergente do Contrato de Serviço Público (n.º 4 da 
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Cláusula 29ª da presente minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e de 
Financiamento das Atividades exercidas ao abrigo das competências delegadas dos Municípios 
enquanto Autoridades de Transportes) - 3,741 % no caso de Vila Nova de Poiares. -------------------------   
4. Aprovar, nos termos da alínea r) do n.º 1 do artigo 90.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a imputação material aos municípios associados da CIM-RC do financiamento necessário 
das despesas desta no exercício das suas competências próprias enquanto autoridade de transportes 
relativas à Rede Nova, abrangendo as obrigações contratuais desta Comunidade Intermunicipal 
perante o(s) operador(es) de serviço público emergente do Contrato de Serviço Público (n.º 5 da 
Cláusula 29ª da presente minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e de 
Financiamento das Atividades exercidas ao abrigo das competências delegadas dos Municípios 
enquanto Autoridades de Transportes) - 0,000% no caso de Vila Nova de Poiares. --------------------------   
5. Aprovar, nos termos da alínea r) do n.º 1 do artigo 90.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a imputação material aos municípios associados da CIM-RC do financiamento necessário 
das despesas desta no exercício das suas competências próprias enquanto autoridade de transportes 
relativas a outras obrigações pecuniárias, abrangendo as obrigações contratuais desta Comunidade 
Intermunicipal perante o(s) operador(es) de serviço público emergente do Contrato de Serviço Público 
(n.º 6 da Cláusula 29ª da presente minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências e de Financiamento das Atividades exercidas ao abrigo das competências delegadas 
dos Municípios enquanto Autoridades de Transportes) - 3,592 % no caso de Vila Nova de Poiares. ----   
6. Aprovar, nos termos da alínea r) do n.º 1 do artigo 90.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a imputação material aos municípios associados da CIM-RC do financiamento necessário 
das despesas desta no exercício das suas competências próprias enquanto autoridade de 
transportes, abrangendo as despesas relacionadas com a gestão do Contrato de Serviço Público 
(cláusula 28ª da presente minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e de 
Financiamento das Atividades exercidas ao abrigo das competências delegadas dos Municípios 
enquanto Autoridades de Transportes relacionadas com a prestação do serviço público de transporte 
de passageiros), mediante a transferência para a CIM-RC dos valores anuais correspondentes à 
aplicação ao valor do financiamento necessário, das seguintes percentagens - 2,708% no caso de 
Vila Nova de Poiares. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7. Aprovar que as transferências associadas ao financiamento das linhas intermunicipais e inter-
regionais, a que se refere a cláusula 29.ª, se processe nos mesmos termos definidos na cláusula 25.ª 
da presente minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e de 
Financiamento das Atividades exercidas ao abrigo das competências delegadas dos Municípios 
enquanto Autoridades de Transportes, quanto às atividades exercidas ao abrigo dos contratos 
interadministrativos de delegação das competências dos municípios enquanto autoridade de 
transportes, com as devidas adaptações; --------------------------------------------------------------------------------   
8. Aprovar que os municípios identificados no presente acordo de financiamento diligenciem no 
sentido de assegurar os procedimentos adequados e das aprovações necessárias pelos respetivos 
órgãos municipais competentes, devendo ser remetidas para a CIM-RC as respetivas deliberações; ---   
9. Aprovar que sejam remetidos à CIM-RC os respetivos documentos financeiros decorrentes das 
propostas nº 3 a nº 7 acima referidas, nomeadamente a dotação orçamental, devidamente 
cabimentada para o efeito, com a identificação do número de compromisso de acordo com o 
considerando HH e cláusula 29.º do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e de 
Financiamento das Atividades exercidas ao abrigo das competências delegadas dos Municípios 
enquanto Autoridades de Transportes agora em aprovação; -------------------------------------------------------   
10. Aprovar os valores de financiamento por município respeitante ao Contrato Interadministrativo de 
Delegação de Competências e de Financiamento das Atividades exercidas ao abrigo das 
competências delegadas dos Municípios enquanto Autoridades de Transportes e Financiamento do 
serviço intermunicipal e inter-regional, nos termos do Anexo VI. ---------------------------------------------------   
 
Assim, e na sequência do deliberado em Conselho Intermunicipal na CIM-RC, importa mencionar 
que, no âmbito do contrato de serviço público a celebrar, a despesa irá ser cabimentada na seguinte 
rúbrica: na classificação económica 0102, na classificação económica 04050104 Associações de 
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Municípios, e nas GOP 03.010.2023/20 – Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências – Serviço de Transportes Públicos de Passageiros, mediante aprovação da mesma 
pela Assembleia Municipal (Informação nº 2515/2023, aprovada em reunião de Câmara Municipal de 
04 de fevereiro de 2023). -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
Efetivamente, a despesa a cabimentar está dependente da aprovação, em Assembleia Municipal da 
revisão das Grandes Opções do Plano (GOP), uma vez que não estava previsto o projeto em causa 
(Contrato Interadministrativo de delegação de Competências – Serviço de Transportes Públicos de 
Passageiros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Atendendo a que a execução do contrato resultará numa despesa plurianual, cujo encargo 
orçamental em cada ano económico excede o valor constante da autorização genérica aprovada pela 
Assembleia Municipal por deliberação de 21 de dezembro de 2022, relativa à assunção de 
compromissos plurianuais, a sua autorização é da competência da Assembleia Municipal, nos termos 
dos n.ºs 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho, conjugado com as alíneas b) 
do artigo 3º e c) do n.º 1 do artigo 6º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21/02, na sua redação atual. ---------   
O valor estimado da despesa, no Município de Vila Nova de Poiares, contabiliza um valor global total 
de € 2.159.306,18, sendo que está previsto, em cada ano económico, os valores previstos no Anexo 
VI (Despesas a cabimentar) à presente proposta, que transcrevo infra: -----------------------------------------   
Anos contratuais: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 2023 = 20.433,45 € ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 2024 = 290.909,72 € --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 2025 = 296.085,66 € --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 2026 = 304.491,79 € --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 2027 = 309.756,99 € --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 2028 = 287.779,02 € --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Total = 1.509.456,62 € --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Anos de prorrogação do contrato: ------------------------------------------------------------------------------------------   

 2028 = 28.173,11 € ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 2029 = 322.271,17 € --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 2030 = 299.405,29 € --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Total = 649.849,57 € -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Por fim, é importante mencionar que o montante das obrigações de serviço público foi repartido entre 
os Municípios, de acordo com o anexo VII. ------------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto, proponho que: -------------------------------------------------------------------------------------------  
a) A Câmara Municipal delibere, ao abrigo alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei 
n.º75/2013, de 12 de setembro, concordar com a presente proposta, submetendo-a à Assembleia 
Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) A Assembleia Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea k) do nº1 do artigo 25.º, aprovar 
a Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e de Financiamento das 
Atividades exercidas ao abrigo das competências delegadas dos Municípios enquanto Autoridades de 
Transportes, a celebrar com a CIM-RC - anexo V à presente proposta -, revogando, assim, o Acordo 
de Financiamento celebrado em 2021 (anexo IV); ---------------------------------------------------------------------  
c) A Assembleia Municipal delibere, nos termos dos n.ºs 1 e 6 do artigo 22º do DL n.º 197/99, de 
08/06, conjugado com as alíneas b) do artigo 3º e c) do n.º 1 do artigo 6º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 
21/02, na sua redação atual, a prévia autorização da repartição dos encargos para os anos 
económicos 2023 a 2030, bem como a emissão da autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais, conforme descrito na tabela despesas a cabimentar - anexo VI à presente 
proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Anexos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo I – Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências -----------------------------------------  
Anexo II – Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências --------------------  
Anexo III – Rede de transporte público rodoviário de passageiros que será objeto do Contrato de 
Serviço Público ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo IV – Acordo de Financiamento Anterior (2021) ----------------------------------------------------------------  
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Anexo V – Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e de 
Financiamento das Atividades exercidas ao abrigo das competências delegadas dos Municípios 
enquanto Autoridades de Transportes (2023) ---------------------------------------------------------------------------  
Anexo VI – Despesas a cabimentar, que resume os valores de financiamento, por município, 
respeitante ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e de Financiamento das 
Atividades exercidas ao abrigo das competências delegadas dos Municípios enquanto Autoridades de 
Transportes e Financiamento do serviço intermunicipal e inter-regional -----------------------------------------  
Anexo VII – Tabela Auxiliar às despesas a cabimentar ---------------------------------------------------------------  
Anexo VIII – Repartição das Obrigações de Serviço Público” -------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do 

anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concordar com a presente proposta, 

submetendo-a à Assembleia Municipal, para que esta delibere, ao abrigo do disposto na 

alínea k) do nº 1 do artigo 25.º, aprovar a Minuta do Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências e de Financiamento das Atividades exercidas ao abrigo das 

competências delegadas dos Municípios enquanto Autoridades de Transportes, a celebrar 

com a CIM-RC - anexo V à presente proposta -, revogando, assim, o Acordo de 

Financiamento celebrado em 2021 (anexo IV) e que delibere, nos termos dos n.ºs 1 e 6 do 

artigo 22º do DL n.º 197/99, de 08/06, conjugado com as alíneas b) do artigo 3º e c) do n.º 1 

do artigo 6º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21/02, na sua redação atual, a prévia autorização 

da repartição dos encargos para os anos económicos 2023 a 2030, bem como a emissão da 

autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, conforme descrito na 

tabela despesas a cabimentar - anexo VI à proposta. ---------------------------------------------------   

3.Ata nº 33/2023; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a Ata nº 33/2023. --------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 33/2023. ------------------------------ 

4.Início do procedimento tendente à elaboração do Regulamento do Mercado 
Municipal e Mercado Local de Produtores de Vila Nova de Poiares; -------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 25 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Início do procedimento tendente à elaboração do Regulamento do Mercado Municipal e Mercado 
Local de Produtores de Vila Nova de Poiares ---------------------------------------------------------------------------   
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- Em 1 de março de 2015 entrou em vigor o Decreto-Lei nº 10/2015, de 16 de janeiro, que aprovou o 
novo regime de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração, revogando 
nomeadamente o Decreto-Lei nº 340/82, de 25 de agosto, que regulava as condições gerais 
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sanitárias dos mercados municipais, bem como a ocupação dos locais neles existentes para a 
exploração do comércio autorizado. ---------------------------------------------------------------------------------------  
- Este diploma veio regulamentar as atividades económicas do comércio, serviços e restauração e 
incluiu no seu âmbito de aplicação os mercados municipais, disciplinando concretamente a 
instalação, organização, requisitos de funcionamento, gestão, regulamento interno e o procedimento 
de atribuição dos espaços de venda dos mercados municipais. ---------------------------------------------------  
- O referido Decreto-Lei determinou que os mercados municipais devem dispor de um regulamento 
interno aprovado pela Assembleia Municipal, sob proposta das Câmara Municipal, determinando que 
neste devem ser estabelecidas as normas relativas à sua organização, funcionamento, disciplina, 
limpeza e segurança interior – nº 1 do artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro. ----------  
- Entretanto, em 22 de maio de 2015, entrou em vigor o Decreto-Lei nº 85/2015, de 21 de maio, que 
veio estabelecer o regime jurídico aplicável aos mercados locais de produtores. Estes mercados 
locais permitem o contacto direto entre o produtor e o consumidor, contribuindo para o escoamento 
da produção local sem a intervenção de intermediários, para a preservação dos produtos e 
especialidades locais, para a diminuição dos desperdícios alimentares, bem como para a melhoria da 
dieta alimentar através do acesso a produtos da época, frescos e de qualidade, fomentando a 
confiança entre produtor e consumidor, tendo presente que a disponibilização direta de géneros 
alimentícios diminui significativamente o risco associado ao transporte e conservação dos bens 
alimentares. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Perante a entrada em vigor dos referidos diplomas legais, torna-se necessário e imprescindível 
regulamentar a organização, funcionamento e ocupação do Mercado Municipal e Mercado Local de 
Produtores de Vila Nova de Poiares. --------------------------------------------------------------------------------------  
- Neste sentido, face à importância destes diplomas, justifica-se que o Município de Vila Nova de 
Poiares disponha de um instrumento que permita aos ocupantes do Mercado um melhor desempenho 
na sua atividade, com a consequente melhoria da sua prestação, onde a defesa do consumidor, 
nomeadamente, a relativa a aspetos higiossanitários e a proteção do ambiente, constituem aspetos 
privilegiados; bem como reforçar o apoio aos produtores locais. --------------------------------------------------  
- Pretende-se igualmente, com o Regulamento, valorizar e promover os produtos agrícolas locais, e 
respetivos produtores; bem como regular o exercício de diversas atividades de comércio, serviços e 
restauração que funcionem no Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares. -----------------------------------  
- Deste modo, é fundamental um Regulamento que fixe as normas gerais relativas à organização e o 
funcionamento do Mercado Municipal e Mercado Local de Produtores de Vila Nova de Poiares. ---------  
- 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 
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 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 do 
Mercado Municipal e Mercado Local de Produtores de Vila Nova de Poiares; ---------------------------------  
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 10 
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(dez) 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 Regulamento do Mercado Municipal e Mercado Local de Produtores de Vila 

Nova de Poiares. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- 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 10 (dez) 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, 

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 
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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. ----  

 5.Contrato de Comodato - Fração L do Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares - 
Enredo Icónico, Lda - Jara Creative Vídeo; ------------------------------------------------------------   
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 26 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
CONTRATO DE COMODATO - Fração L do Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares -----------------   
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------   
I – Factos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
A sociedade “Enredo Icónico, Lda.”, veio solicitar à Câmara Municipal a cedência de um espaço no 
Mercado Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Esta sociedade, conhecida por JARA Creative Video, é uma empresa do ramo audiovisual - produtora 
de vídeo e conteúdos audiovisuais -, constituída por dois residentes no concelho de Vila Nova de 
Poiares (Vítor Pereira e Edmundo Marques) e está sediada no concelho. --------------------------------------   
Por conseguinte, a JARA trabalha com diversos estilos de vídeo, desde Documentários, Vídeos 
Promocionais, Vídeos para Empresas, Vídeos Imobiliários, Vídeos de Produto, Vídeos de Turismo, 
entre outros. Todavia, os gerentes da referida sociedade pretendem atualmente prosseguir e 
desenvolver a área de negócio, através da realização de “vídeos de produtos”. ------------------------------   
Para tal, precisam de um estúdio para realizar as produções de vídeo de produto, de modo a inovar o 
negócio e para, no futuro, contribuir para a dinamização do Concelho de Vila Nova de Poiares e “abrir 
portas para empresas de todo o país”. ------------------------------------------------------------------------------------   
É importante mencionar que os gerentes remeteram um link com um exemplo do que pretendem 
fazer no espaço destinado a coworking, de modo a que consigamos compreender o processo de um 
vídeo de produto: https://www.youtube.com/watch?v=zCvYyHLgqmc&t=13s . ---------------------------------  
II – Enquadramento Legal ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
Dispõe a alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo l à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
compete à Câmara Municipal «Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos 
legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de 
interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos».-----------------   
Compete também à Câmara Municipal, de acordo com a alínea u) do mesmo diploma legal «(...) 
apoiar atividades de natureza social, cultural educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das 
doenças». ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Acresce que a alínea ff) do mesmo artigo e diploma refere «Promover e apoiar o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse 
municipal». -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Em nenhum dos normativos antes citados refere que os destinatários, entidades e organismos 
legalmente existentes tenham que ser necessariamente uma “associação” ou qualquer outra entidade 
sem fins lucrativos, já que no primeiro caso limita apenas a que sejam entidades e organismos 
legalmente existentes e que o apoio tenha em vista a execução de obras ou a realização de eventos 
de interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos, no 
segundo caso o limite é que o apoio se destine a atividades de natureza social, cultural, educativa, 
desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município e, por último, a alínea ff) prevê que o 
apoio seja para desenvolvimento da atividade económica do Município. ----------------------------------------   

https://www.youtube.com/watch?v=zCvYyHLgqmc&t=13s
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Resulta de todos estes normativos legais, que o que está em causa são os interesses públicos locais 
relevantes e suficientemente importantes para merecerem a concessão de um apoio (que pode 
revestir as mais diversas formas que não apenas a de um subsídio financeiro o que é mais habitual). -   
O que constitui a razão de ser da atribuição do apoio pelo município, através da sua Câmara 
Municipal é a atividade ou ação que a apoiada desenvolve em prol da comunidade local ou da 
prossecução de interesses públicos locais ou que possam ser considerados como localmente 
relevantes o que, sem qualquer margem de dúvida, é o caso, face às atividades da sociedade. ---------   
Pelas razões acima expostas e considerando que: --------------------------------------------------------------------   
1. O Município tem disponível e sem qualquer utilização a fração L do Mercado Municipal, pelo que 
poderá tornar-se temporariamente dispensável;------------------------------------------------------------------------   
2. A fração L encontra-se localizada no r/c do Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares, inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de Poiares (Santo-André), sob o n.º 3992, sito em Largo Dr. Daniel 
de Matos 3350-071 Vila Nova de Poiares, com a área bruta privativa de 17,86 m2, conforme 
Caderneta Predial anexa à presente proposta (Anexo I); ------------------------------------------------------------   
3. Esta fração está destinada ao coworking, que visa contribuir para a dinamização do concelho, 
facilitando a fixação e atração de pessoas e empresas, ao mesmo tempo que diminui a necessidade 
de deslocações e a consequente pegada carbónica; -----------------------------------------------------------------   
4. É importante incentivar a fixação de pessoas e empresas no concelho e promover a partilha de 
experiências e ideias entre trabalhadores de vários contextos e origem; ----------------------------------------   
5. É atribuição das autarquias locais tudo o que diz respeito aos interesses públicos, comuns e 
específicos das populações respetivas; ----------------------------------------------------------------------------------   
6. O Município se empenha na realização e concretização dos interesses da comunidade autárquica, 
nomeadamente no âmbito da atividade empresarial de interesse municipal; -----------------------------------   
7. Nos termos do nº 2 do artigo 23 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro encontram-se 
cometidos ao Município, entre outras, atribuições na área da Promoção do desenvolvimento; ------------   
8. As alíneas o) e u) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, prevê 
expressamente que é da competência da Câmara Municipal deliberar sobre as formas de apoio a 
entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à 
realização de eventos de interesse para o Município, e que lhe compete também apoiar atividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município;» ----   
9. Estando em causa a “oneração” (através de um contrato de comodato), durante um determinado 
lapso temporal, de imóveis municipais, há que ter em consideração, desde logo, as normas relativas à 
competência para a alienação e oneração de bens imóveis; --------------------------------------------------------   
10. No que concerne à competência para a alienação e oneração de bens imóveis impõe-se, antes de 
mais, atender ao disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 que 
estatui que compete à Câmara Municipal: «Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 
vezes a RMMG;». --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Tendo em conta as considerações supra descritas, proponho, nos termos e para os efeitos previstos 
nas alíneas g) o) e u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, que a 
Câmara Municipal: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
1. Reconheça que a sociedade pretende prosseguir uma atividade empresarial de interesse 
municipal, contribuindo e apoiando a comunidade local, apresentando um projeto de desenvolvimento 
empresarial local relevante para o Município; ---------------------------------------------------------------------------   
2. Aprove ceder a fração L, localizada no r/c do Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares, inscrito 
na matriz predial urbana da freguesia de Poiares (Santo-André), sob o n.º 3992, sito em Largo Dr. 
Daniel de Matos 3350-071 Vila Nova de Poiares, com a área bruta privativa de 17,86 m2, à sociedade 
Enredo Icónico, Lda., a título de Comodato, e lhe faculte o uso para ali exercer as suas atividades 
consideradas e reconhecidas pela Câmara Municipal de relevante interesse municipal; --------------------   
3. Aprove a minuta do contrato de comodato anexo à presente proposta (Anexo II). -------------------------   
Anexo 1: Caderneta Predial Urbana da fração L -----------------------------------------------------------------------   
Anexo 2: Minuta do contrato de comodato.” -----------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer que a sociedade pretende prosseguir 

uma atividade empresarial de interesse municipal, contribuindo e apoiando a comunidade 
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local, apresentando um projeto de desenvolvimento empresarial local relevante para o 

Município; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

----- Deliberou também, ceder a fração L, localizada no r/c do Mercado Municipal de Vila 

Nova de Poiares, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Poiares (Santo-André), 

sob o n.º 3992, sito em Largo Dr. Daniel de Matos 3350-071 Vila Nova de Poiares, com a 

área bruta privativa de 17,86 m2, à sociedade Enredo Icónico, Lda., a título de Comodato, e 

lhe faculte o uso para ali exercer as suas atividades consideradas e reconhecidas pela 

Câmara Municipal de relevante interesse municipal. -----------------------------------------------------    

----- Deliberou ainda, aprovar a minuta do contrato de comodato.  -----------------------------------  

 6.Adenda - Contrato de comodato "Posto de Turismo de Vila Nova de Poiares" - 
Freguesia de Poiares Santo André; -----------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 28 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Adenda - Contrato de comodato “Posto de Turismo de Vila Nova de Poiares” ---------------------------------   

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

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

Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, na reunião de 07 de novembro de 2014, foi 

aprovado o Contrato de Comodato do “Posto de Turismo de Vila Nova de Poiares”.-------------------------   

O contrato, na Cláusula Segunda, prevê que o “contrato vigorará pelo período de 10 anos a contar da 

data da outorga do contrato, automaticamente renovável por iguais períodos, enquanto não for 

denunciado por escrito com antecedência mínima de 60 dias”. ----------------------------------------------------   

O contrato foi outorgado em 05 de março de 2015, conforme Anexo I à presente proposta. ---------------   

A comodatária (Junta de Freguesia) pretende apresentar uma candidatura ao abrigo do Despacho n.º 

7187/2003, de 11 de abril, que aprovou o Regulamento do Programa de Equipamentos Urbanos de 

Utilização Coletiva – Subprograma n.º 2. ---------------------------------------------------------------------------------   

Esta candidatura visa a atribuição de comparticipações, por parte do Estado, para a construção, 

reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de equipamentos urbanos de utilização coletiva, 

incluindo os equipamentos religiosos. -------------------------------------------------------------------------------------   

Podem candidatar-se ao Programa Equipamentos as seguintes entidades: ------------------------------------   

a) As instituições privadas sem fins lucrativos, oficialmente constituídas há mais de dois anos, que 

prossigam fins de interesse público, desde que o equipamento a financiar se inclua no âmbito das 

suas finalidades estatutárias dominantes. --------------------------------------------------------------------------------   

b) As instituições particulares de solidariedade social, desde que o equipamento a financiar se inclua 

no âmbito das suas finalidades estatutárias principais ou secundárias. ------------------------------------------   

c) As freguesias e as associações de freguesias de direito público, no caso do Subprograma n.º 2. ----   

A apresentação das candidaturas, mediante formulário próprio, bem como a solicitação de 

esclarecimentos adicionais, é feita junto das respetivas Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional, in casu, CCDR-C. -------------------------------------------------------------------------   

Todavia, para realizar a candidatura ao referido Programa é necessário, nomeadamente, 

“Comprovativo da qualidade de proprietário, ou de outra qualidade que legitime a intervenção no 

imóvel, designadamente usufrutuário, locatário, superficiário ou comodatário, desde que por direito 
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constituído por mais de 20 anos” – alínea d) do nº 75 do Regulamento do Programa de Equipamentos 

Urbanos de Utilização Coletiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Assim, torna-se necessário que o prazo de vigência do contrato de comodato seja mais de 20 anos, 

ao invés dos 10 anos nele previsto.----------------------------------------------------------------------------------------   

Face ao supra exposto, proponho que a Câmara Municipal aprove, ao abrigo das alíneas g) e ee) do 

n.º 1 do art.º 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a minuta da adenda ao contrato de 

comodato “Posto de Turismo de Vila Nova de Poiares” (anexo II), anexo à presente 

proposta.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo das alíneas g) e ee) do n.º 1 do art.º 

33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar minuta da adenda ao contrato 

de comodato “Posto de Turismo de Vila Nova de Poiares”, passando o prazo de vigência a 

ser de 25 anos, a contar a partir da data de outorga desta Adenda (correção à clausula 2ª da 

Adenda). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 7.Cancelamento do Direito Preferência do imóvel sito no Paço - art.º 4318; --------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 29 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Cancelamento do Direito Preferência do imóvel sito no Paço, Freguesia de Poiares-Santo André, 
deste Concelho, inscrito na matricial predial urbana sob o artigo número 4318 --------------------------------   
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
A promitente compradora – Simodilar, S.A. – veio, por missiva datada de 28.01.2023, reiterar o 
interesse na compra do imóvel sito no Paço, Freguesia de Poiares-Santo André, deste Concelho, 
inscrito na matricial predial urbana sob o artigo número 4318, com área bruta de 1380 m2, não 
desistindo da realização do negócio; --------------------------------------------------------------------------------------   
Da mesma comunicação “compromete-se a iniciar o processo de conclusão do edifício imediatamente 
após a escritura, com o intuito de colocar no mercado os apartamentos concluídos tão cedo quanto 
possível. E na expectactiva que tal possa acontecer num prazo entre 24 a 36 meses”; ---------------------   
É interesse do Município que existam, tão breve quanto possível, mais ofertas habitacionais no 
território, atendendo à carência neste âmbito, tendo sido esta uma das razões para o exercício do 
direito de preferência neste caso, conforme Proposta nº 116 / 2022, de 15.12.2022, submetida a 
deliberação da Câmara Municipal de 06.01.2023; ---------------------------------------------------------------------   
O imóvel em causa teve Processo de Obras para fins habitacionais, registado sob o nº 157/99, com 
licença de construção nº 144/2000, prevendo 8 fogos, tipologia T3. Muito embora as obras nunca 
tenham sido concluídas, também nunca foi declarada a sua caducidade, nos termos legais, 
encontrando-se, no entanto, a parca estrutura construída – “esqueleto” ao nível do 1º andar – 
imutável há mais de 20 anos; -----------------------------------------------------------------------------------------------   
Reconhece-se que ambas as partes – Município e promitente-compradora – pretendem “resolver este 
problema que se arrasta ainda desde o século passado com a máxima celeridade”; ------------------------   
Em consequência à referida missiva foi solicitado Parecer Jurídico para tomada de decisão, através 
de email datado de 01.02.2023, e recebida resposta pela mesma via a 08.02.2023, conforme anexos 
à presente Proposta; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Do mesmo é possível concluirmos que a posição do Município (exercício do direito de preferência) 
não é, de todo, clara juridicamente, nem existem, por ora, interpretações jurídicas unânimes, nem 
jurisprudência que nos permita segurança na manutenção da realização do negócio jurídico; ------------   
É assim clara a incerteza jurídica no caso concreto, quer no que se refere a eventuais nulidades da 
comunicação do direito de preferência, quer quanto ao seu exercício e enquadramento legal; ------------   
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Por outro lado, tendo a vendedora manifestado que apenas realiza o negócio após a desistência de 
uma das outras partes e mantendo-se o interesse por parte da promitente-compradora, o problema 
apenas poderá ser decidido em Tribunal, com o consequente arrastamento no tempo dos processos 
judiciais. De acordo com o Parecer citado, não antes de 2 ou 3 anos, sem contar com eventuais 
recursos superiores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Além do mais, o prolongar desta situação irá acarretar também custos judiciais e custos com 
eventuais indemnizações, conforme bem exposto no Parecer. -----------------------------------------------------   
Acrescente-se que são ainda de considerar os outros custos não contabilizáveis de prolongar no 
tempo: a falta de oferta de habitação – destes fogos habitacionais possíveis –, a manutenção do 
imóvel no seu estado actual com a sua degradação natural e efeitos estéticos negativos, consequente 
falta de higiene, insalubridade e insegurança no local; ---------------------------------------------------------------   
Por último, temos ainda que atender ao facto de apenas ser possível ao Município a reabilitação do 
imóvel em questão, em especial para disponibilização de habitação a custos controlados, através de 
candidaturas abertas para o efeito, designadamente através do PRR, e cujos avisos se esgotarão, 
entretanto, correndo-se o risco de não obtermos o financiamento necessário. ---------------------------------   
Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere pelo não exercício do exercício do 
direito de preferência, prescindindo da realização do negócio jurídico.-------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o não exercício do exercício do direito 

de preferência, referente ao imóvel sito no Paço, Artigo nº 4318, prescindindo da realização 

do negócio jurídico. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

8.Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 527- Para Ratificação;  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 2905/2023.----------------------------   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 527, no âmbito do procedimento Casa 

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

 9.Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 5572- Para 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 2912/2023.----------------------------   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5572, no âmbito do procedimento Casa 

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

 10.Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 3271- Para 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 2907/2023.----------------------------   

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 3271, no âmbito do procedimento Casa 

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

 11.Cedência de Espaços - CCP - Centro Cultural de Poiares -  Missão País - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 2786/2023.----------------------------   
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de cedência de 

espaços - CCP - Centro Cultural de Poiares, apresentado pela Missão País. ---------------------  

 12.Cedência de Espaços - Complexo Desportivo | Pavilhão Gimnodesportivo - 
CABRIL - Clube Academia de Badminton Regional e Inclusiva da Lousã - Serpins; -----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 2497/2023.----------------------------   

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

Complexo Desportivo | Pavilhão Gimnodesportivo, apresentado por CABRIL - Clube 

Academia de Badminton Regional e Inclusiva da Lousã – Serpins. ----------------------------------  

 13.Cedência de Espaços CCP - Salão de Festas - Associação de Estudantes V. N. 
Poiares; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 22 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Cedência Espaço CCP - Salão de Festas - Associação de Estudantes V. N. 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 Festas – pela Associação de Estudantes do 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, para a realização de Baile de Finalistas (utilização 
no dia 11 de Março de 2023), nos exactos termos do pedido (em termos de organização e horários), 
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 na área da educação e das actividades lúdicas e artísticas, e pela 
Associação de Estudantes, designadamente no que respeita, não apenas à sua missão no âmbito da 
formação dos alunos, interlocução com o Agrupamento de Escolas na defesa dos interesses dos 
alunos e encarregados de educação, como de educação, mas também nas suas missões paralelas 
de incentivo, fomento e desenvolvimento nas áreas da cultura, formação cívica dos estudantes, da 
criação de laços comunitários entre pais, educadores, alunos e comunidade geral, 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. ---------------------------------------------------   
No mais, sempre se diga que existe cooperação entre a Associação de Estudantes, o Agrupamento 
de Escolas e a Câmara Municipal, em particular no âmbito da educação, da formação, da cultura e 
das artes, cabendo também ao Município prestar o auxílio necessário à satisfação do desiderato 
constitucional e legal conferido às Associações. -----------------------------------------------------------------------  
Além do mais, parece ser adequada a utilização do Salão de Festas para o evento programado – 
Baile de Finalistas -, por forma a que o mesmo tenha a dignidade que merecem, garantindo-se que 
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naquele espaço são cumpridas todas as regras/medidas de higiene e saúde impostas para o período 
pandémico que ainda atravessamos e que estejam em vigor à data da realização. --------------------------   
Termos em que se propõe que o assunto seja remetido à reunião da Câmara Municipal para 
deliberação, nos termos e para os efeitos para os efeitos das als. o) e u) do nº 1 do art. 33º da Lei nº 
75/2013, de 12/09.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Salão de Festas, apresentado pela Associação de Estudantes V. N. Poiares. --------------------  

 14.Cedência de Espaços do Complexo Desportivo | Pavilhão Gimnodesportivo - 
Associação Recreativa de São Miguel; ------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 2625/2023.----------------------------   

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

Complexo Desportivo | Pavilhão Gimnodesportivo, apresentado pela Associação Recreativa 

de São Miguel.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

15.Informação financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; ----------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 16 de fevereiro de 2023, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 907.915,28 € (novecentos e sete mil 

novecentos e quinze euros e vinte e oito cêntimos) e em Operações não Orçamentais a 

quantia de 295.110,04 € (duzentos e noventa e cinco mil cento e dez euros e quatro 

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

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 3 e 16 de fevereiro de 2023, no valor total de 

576.832,44 € (quinhentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e dois euros e quarenta e 

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

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

 17.CIM-RC - Comparticipação financeira -  projeto 26 - Rede Tecnológica de 
Monotorização; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo 3237/2023. --------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação financeira à CIM-

Região de Coimbra no montante de 1.436,94 € (mil quatrocentos e trinta e seis euros e 

noventa e quatro cêntimos), relativa ao projeto 26 - Rede Tecnológica de Monotorização. ----  

 18.CIM-RC - Comparticipação financeira - projeto 64 - Programa de Apoio à Redução 
Tarifária - PART 2022; -----------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo 3275/2023. --------------   
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação financeira à CIM-

Região de Coimbra no montante de 3.653,08€ (três mil seiscentos e cinquenta e três euros 

e oito cêntimos), relativa ao projeto 64 - Programa de Apoio à Redução Tarifária - PART 

2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19.Estágio curricular - Secretariado de Direção e Administração - Protocolo de 
Estágio - Coimbra Business School | ISCAC; ----------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Luz Pedroso, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 21 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Estágio curricular no Município de Vila Nova de Poiares, de um finalista da Licenciatura em 
Secretariado de Direção e Administração; Aprovação do Protocolo de Estágio --------------------------------   
Maria da Luz Pereira Pedroso, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------   
Nos termos do nº 2 do art.º 23º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, encontram-se 
cometidos ao Município, entre outras, atribuições nas áreas da Cultura, Educação, Desporto, 
Ocupação de Tempos Livres, Ensino, Saúde, Ação e Solidariedade Social e Proteção Civil. --------------   
Mais concretamente, a alínea u) do nº 1 do art.º 33 do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
prevê expressamente que é da competência da Câmara Municipal “promover a oferta de cursos de 
ensino e formação profissional dual, no âmbito do ensino não superior, e apoiar atividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município (…)”.  
A Sra. Ana Simões, finalista da Licenciatura em Secretariado de Direção e Administração, no Coimbra 
Business School | ISCAC, solicitou a realização do estágio curricular na Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Todavia, urge a necessidade de subscrever um Protocolo de Estágio, que visa o acolhimento para da 
aluna do ISCAC, Ana Simões. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
Efetivamente, a aceitação do estágio possibilita uma maior articulação entre o perfil profissional dos 
alunos e as exigências do mercado de trabalho. -----------------------------------------------------------------------   
É importante mencionar que o ISCAC será responsável por: -------------------------------------------------------   
a) Acompanhar e orientar, por intermédio de um docente designado para o efeito, a execução do 
programa de trabalho de estágio, prestando ao estagiário o apoio pedagógico e científico necessário;-   
b) Proceder conjuntamente com o Município à avaliação final do estágio (estagiário), registando as 
ocorrências que se justifiquem. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
Por sua vez, será da responsabilidade do Município as seguintes obrigações: --------------------------------   
a) Acompanhar e supervisionar, por intermédio do supervisor designado para o efeito, a execução do 
programa de estágio, prestando ao formando as condições necessárias para a realização do estágio;  
b) Garantir que o/a Estagiário/a está abrangido/a por um seguro que cobre riscos de acidentes e de 

responsabilidade civil e obriga‐se a manter em vigor esse seguro durante a vigência do estágio. --------   
c) Proceder conjuntamente com o Orientador à avaliação final do estágio (estagiário), registando as 
ocorrências que se justifiquem, e emitindo o seu parecer sobre a decorrência do estágio dentro do 
local em que o mesmo tenha ocorrido. ------------------------------------------------------------------------------------  
É responsabilidade do estagiário: ------------------------------------------------------------------------------------------   
a) Cumprir os regulamentos internos do Município, nomeadamente no que se refere à observação do 
sigilo profissional e à boa utilização dos equipamentos e demais elementos materiais que lhe sejam 
confiados; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
b) Guardar sigilo profissional, durante e após a conclusão do estágio, relativamente a todos os 
trabalhos e tarefas de estágio efetuadas, bem como a qualquer outra informação de que tenha 
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conhecimento ou acesso em virtude da sua permanência no Município, não podendo revelar ou 
utilizar para si ou para outra pessoa, singular ou coletiva, quaisquer dados ou informações relativas a 
negócios, produtos, projetos, clientes, estratégias e procedimentos; ---------------------------------------------   
c) No que concerne a atos de mediação, terá de ser absolutamente respeitado o princípio da 
confidencialidade e, portanto, qualquer assistência dependerá, sempre de expressa e prévia 
concordância do mediador e dos interessados, com assunção do dever de reserva. ------------------------   
d) Proceder à autoavaliação final do estágio, registando as ocorrências que se justifiquem. ---------------   
Por fim, prevê-se que a realização do estágio tenha início no dia 15 de maio e tenha a duração de um 
mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Face ao exposto, PROPÕE-SE: --------------------------------------------------------------------------------------------   
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea u) do nº 1 do art.º 33 do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, aceitar o estágio curricular no Município de Vila Nova de Poiares, de um 
finalista da Licenciatura em Secretariado de Direção e Administração e, consequentemente, aprovar o 
Protocolo de Estágio entre o Município e o ISCAC, anexo à presente proposta.” -----------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o estágio curricular no Município de Vila 

Nova de Poiares, de um finalista da Licenciatura em Secretariado de Direção e 

Administração. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, aprovar o Protocolo de Estágio entre o Município e o ISCAC. --------------  

20.Proposta de Parceria | Programa Erasmus+ | Associação ACTIVAR; --------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 13 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Proposta de Parceria na área da Juventude | Programa Erasmus+ | Associação ACTIVAR ---------------   
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------  
A Associação Activar, sediada no Concelho da Lousã, é uma associação que intervém na 
comunidade desenvolvendo projetos de caráter social e cultural diversos, nas áreas da infância, 
juventude, desenvolvimento social, formação profissional, desporto e turismo de natureza. ---------------   
Esta Associação desenvolve diversos projetos na área da juventude e de voluntariado, tendo 
experiencia na área de desenvolvimento de projetos, nomeadamente o Programa Escolhas, 
promovido pelo Programa Nacional da Secretaria de Estado para a Integração e as Migrações e pelo 
Alto Comissariado para as Migrações, para além de outros projetos de Voluntariado Internacional no 
âmbito do Corpo Europeu de Solidariedade e Campos de Trabalho Internacionais, promovidos pelo 
IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude. -----------------------------------------------------------------   
A Associação Activar tem desenvolvido a metodologia “Ciclos de Diálogo Voz Jovem” que é um 
programa de Cidadania e Participação Democrática assente na metodologia de diálogo estruturado, 
focado para a reflexão sobre o papel dos jovens ao nível local e global promovendo assim uma 
participação juvenil ativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
Neste seguimento, vão elaborar um projeto de PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO JUVENIL para os 
concelhos de Lousã, Miranda do Corvo, Góis e Vila Nova de Poiares a apresentar ao Programa 
ERASMUS+, estando o Município de Vila Nova de Poiares convidado a participar neste projeto como 
parceiro (conforme pode ser consultado em anexo). ------------------------------------------------------------------  
A colaboração consistirá em três ações: ---------------------------------------------------------------------------------   
1. indicação de pelo menos cinco jovens para participar no projeto; desde a fase de conceção, 
contribuindo para a criação do plano de atividades. -------------------------------------------------------------------   
2. Disponibilidade dos decisores políticos, nomeadamente com maior atuação na área da juventude, 
para participar em eventos do projeto; ------------------------------------------------------------------------------------   



 

 

 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Apoio na implementação de pelo menos um dos eventos do projeto no seu município e/ou na 
articulação com outros agentes locais que poderão cooperar nesse sentido. ----------------------------------   
Em termos de encargos financeiros poderão existir algumas despesas de apoio logístico que neste 
momento não é possível contabilizar, como sendo algumas deslocações aos concelhos vizinhos dos 
jovens participantes para reuniões de desenvolvimento do projeto como também a receção de 
comitivas do projeto no Concelho de Vila Nova de Poiares, para além do desenvolvimento de um 
evento do projeto no Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
Atendendo à importância destes projetos e à experiencia singular de capacitação dos jovens do 
Concelho ao integrarem e participarem nos mesmos e considerando que participação possibilitará 
aos jovens um intercâmbio e cooperação intermunicipal, para além de fomentar uma capacitação 
juvenil para a participação ativa nos seus territórios, motivando-os a terem conhecimento desta e de 
outras oportunidades e dado o exposto, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 
no âmbito das suas funções, propõe que o Município seja parceiro deste projeto” ---------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar de Parceria | Programa Erasmus+ com a 

Associação ACTIVAR, nos termos propostos. -------------------------------------------------------------  

21.Minuta de Contrato-programa 2023 | Grupo Motard Vila Nova de Poiares; ------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta de Contrato-Programa. --------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Contrato-Programa para 2023 a 

celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e o Grupo Motard Vila Nova de Poiares. -  

 22.Minuta de Contrato-programa 2023 | Associação Recreativa de São Miguel; --------  
----- Para este assunto foi presente a minuta de Contrato-Programa. --------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Contrato-Programa para 2023 a 

celebrar entre o Município de Vila Nova de Poiares e a Associação Recreativa de São 

Miguel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 23.Jovens Autarcas 2023 | Torneio de Futsal - Normas de Atividade e Prémios; --------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 3235/2023.----------------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de Atividade e Prémios do 

Jovens Autarcas 2023 | Torneio de Futsal. -----------------------------------------------------------------  

24.Processo de Obras nº 3/2023 - Licenciamento de construção de piscina - Hélder 
António Dias Santos - Calçada Casa dos Moinhos, n.º 34, Eirinhas freguesia de São 
Miguel; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 3/2023, cujo titular é Hélder António Dias Santos, 

processo constituído com vista ao Licenciamento de construção de piscina, sito em Calçada 

Casa dos Moinhos, n.º 34, Eirinhas, freguesia de São Miguel de Poiares, 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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 25.Processo de Obras nº 64/2022 - Licenciamento para a Alteração e ampliação de 
habitação - Annelore Madeleine Verhoest - Vale do Lobo, Vendinha, Freguesia de 
Poiares; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 64/2022, cujo titular é Annelore Madeleine 

Verhoest, processo constituído com vista ao Licenciamento para a alteração e ampliação de 

habitação, sito em Vale do Lobo, Vendinha, 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 69/2022 - Licenciamento de remodelação, ampliação e 
alteração ao uso para habitação - Anabela Sofia Lopes Serra de Carvalho - Rua 
Joaquim Pereira Lopes, n.º 16, Algaça; -----------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 69/2022, cujo titular é Anabela Sofia Lopes Serra 

de Carvalho, processo constituído com vista ao Licenciamento de remodelação, ampliação e 

alteração ao uso para habitação, sito em Rua Joaquim Pereira Lopes, n.º 16, Algaça, 

freguesia Arrifana, destinado à aprovação do projeto de arquitetura. --------------------------------  

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

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

 27.Pedido de Certidão de Atividade Compatível com Uso Habitacional - João António 
Grade Simões - Caminho dos Pomares, n.º 20, Freguesia de Arrifana; ----------------------  
----- Foi presente o pedido de emissão de certidão de atividade compatível com uso 

habitacional, referente ao artigo matricial nº 1003, sito no Caminho dos Pomares, n.º 20, 

Freguesia de Arrifana, apresentado por João António Grade Simões. -------------------------------  

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

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

28.Renovação do Protocolo com LPN - Liga de Proteção da Natureza; ---------------------  
----- Para este assunto foi presente o Protocolo -----------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação para 2023, do Protocolo 

com LPN - Liga de Proteção da Natureza. ------------------------------------------------------------------   

----- Não houve intervenção do público.  ----------------------------------------------------------------------------------   
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

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

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

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

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

----- De acordo com o preceituado no art.º 57 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a ata foi lida, 

aprovada em minuta, e assinada pelo Sr. Presidente e por mim que a elaborei. ------------------------------  

----- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 16 horas e 32 minutos. ------------------------  
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