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----- Reunião Ordinária Pública de 3 de março de 2023 no Salão Nobre da Câmara Municipal -----  

----- Hora de abertura da reunião: 15 horas  -------------------------------------------------------------  

----- Presentes à reunião:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques  ---------------------------------------------------------  

----- VEREADORES: José Guilherme Henriques Carvalho Féteira, em substituição da 

Vereadora Lara 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 Delegação de Competências no Diretor do Agrupamento de Escolas 
de Vila Nova de Poiares (AEVNP) - Contrato Interadministrativo - 2023 - Para 
ratificação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente o despacho, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“DESPACHO Nº 24 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE VILA NOVA DE POIARES (AEVNP) – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO – 2023 --   
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
1. O novo quadro de transferência de competências nos Municípios, estabelecido no da Lei n.º 
50/2018, de 16 de agosto, nomeadamente no domínio da educação (artigo 11.º da mencionada lei);  
2. A concretização da transferência de competências nos órgãos municipais, no domínio da 
Educação, operada pelo Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual; ----------------   
3. A obrigatoriedade da aceitação das competências, no domínio da educação, no dia 1 de abril de 
2022; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
4. Que o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro procede ao reforço das áreas que anteriormente 
foram descentralizadas para os municípios, conferindo-lhes, também, novas competências; --------------   
5. Que o agrupamento de escolas é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de 
administração e gestão e que o Diretor do Agrupamento de Escolas constitui um dos seus órgãos de 
direção, administração e gestão nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e 
patrimonial, de acordo com o disposto nos artigos 6.º, 10.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 
de abril, na redação conferida pelo Decreto-lei n.º 137/2012, de 02 de julho (regime de autonomia, 



 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico 
e secundário); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
6. Que os órgãos do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares têm vindo a desenvolver as 
competências, ora descentralizadas, de forma eficiente e com qualidade de gestão e educação 
reconhecida por toda a comunidade educativa; ------------------------------------------------------------------------   
7. Que o n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual, 
determina que "[S]alvo indicação em contrário, todas as competências previstas no presente Decreto-
Lei são exercidas pelo Câmara Municipal, com faculdade de delegação no diretor do agrupamento de 
escolas ou escola não agrupadas"; ----------------------------------------------------------------------------------------   
8. Prevendo, ainda, o n.º 3 do artigo 44.º do referido diploma legal que "[A]s competências próprias do 
presidente da câmara municipal e dos órgãos municipais referidos no nº 1 podem ser objeto de 
delegação nos órgãos de direção, administração e gestão dos agrupamentos de escolas e escolas 
não agrupadas"; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
9. Que, e nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, além das novas 
competências plasmadas no próprio diploma, são competências das autarquias locais (...) as 
atribuídas por outros diplomas, nomeadamente as conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual;--------------------------------------------------------------------------------------------  
10. Que o anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, no seu artigo 120.º, prevê a 
delegação de competências através de contratos interadministrativos, a celebrar entre os Municípios 
e o Estado; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
11. Que tais contratos têm por objetivo a identificação das condições em concreto que asseguram o 
efetivo exercício das competências, que se pretende delegar, por parte do Agrupamento de Escolas;  
12. Que para uma atuação conjunta em que estejam presentes o respeito pela autonomia, pela 
cooperação, pela solidariedade e pela corresponsabilidade, se torna vital que os diferentes órgãos se 
esforcem por rentabilizar os meios disponíveis no sentido de melhor responderem às necessidades 
existentes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
13. Que foram realizadas reuniões, que contaram com a presença do Presidente da Câmara 
Municipal, da Vereadora da Câmara Municipal com o pelouro da educação, do Diretor do 
Agrupamento de Escolas e técnicos das duas entidades, envolvidos em todo o procedimento de 
transferência de competências a operar através do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro; ------------   
14. Há semelhança de 2022, é necessário, no presente ano, operacionalizar a implementação e 
prossecução das competências municipais, no contexto da escola; ----------------------------------------------   
15. Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e colaboração 
entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública uma maior 
flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas exigências; --------------   
16. Nos termos do artigo 120.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, outra forma de 
concretização de delegação de competências, que não seja através da celebração de contratos 
interadministrativos, é nula; --------------------------------------------------------------------------------------------------   
17. A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos obedece aos princípios da 
igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos (artigo 
121.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro); ---------------------------------------------------------------   
18. Prevê a alínea m) do nº 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que compete à 
Câmara Municipal “Submeter à assembleia municipal, para efeitos de autorização, propostas de 
celebração de contratos de delegação de competências com o Estado e propostas de celebração e 
denúncia de contratos de delegação de competências com o Estado (…)”; ------------------------------------   
19. Nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é 
competência da Assembleia Municipal, “Autorizar a celebração de contratos de delegação de 
competências entre a câmara municipal e o Estado (…)”; -----------------------------------------------------------   
20. É necessário dar ao Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares a possibilidade de dispor 
de condições que garantam o normal funcionamento dos estabelecimentos, bem como instrumentos e 
meios de gestão financeira para esse efeito. ----------------------------------------------------------------------------   
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Propõe, em relação às competências previstas no Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, o 
seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
1. INVESTIMENTO – CAPÍTULO III - Artigos 31.º e 32.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro --   

 Construção, requalificação e modernização dos edifícios escolares, ressalvando o regime 
transitório consagrado no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que refere que até 
que seja assegurado o financiamento dessas operações de investimento pelos Municípios, as 
responsabilidades de construção, requalificação e modernização de edifícios escolares relativas a 
edifícios e equipamentos escolares dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Secundário continuam a 
ser exercidas pelo Ministério da Educação, entidade à qual o Município reportará as necessidades 
sinalizadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Realização de intervenções de conservação, manutenção e pequenas reparações dos edifícios 
escolares; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Conservação e manutenção de espaços exteriores, incluindo o perímetro dos estabelecimentos 
educativos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Aquisição de equipamento básico, mobiliário, material didático e equipamento desportivo, 
laboratorial, musical e tecnológico, utilizados para a realização de atividades educativas, compete ao 
Município. ** Importa ressalvar que o financiamento da aquisição do equipamento básico, mobiliário, 
material didático e equipamento desportivo, laboratorial, musical e tecnológico, utilizados para a 
realização de atividades educativas é fixado nos termos da Portaria n.º 10/2023, de 04 de janeiro. -----   
Propõe-se delegar no Diretor do AEVNP todas as competências suprarreferidas. ----------------------------   
2. GESTÃO – CAPÍTULO IV – APOIOS E COMPLEMENTOS EDUCATIVOS - SECÇÃO I – APOIOS 
E COMPLEMENTOS EDUCATIVOS – ARTIGOS 33.º A 41.º DO DECRETO-LEI Nº 21/2019, DE 30 
DE JANEIRO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
2.1. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – artigos 33.º e 34.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro --------   
A ação social escolar nas suas diferentes modalidades, é desenvolvida pelas câmaras municipais, 
com exceção de tudo o que diga respeito à componente pedagógica como, por exemplo, visitas de 
estudo, bolsa de mérito e material escolar que, de acordo com informação da DGeSTE, mantêm-se 
sob alçada do Ministério da Educação. -----------------------------------------------------------------------------------   
Propõe-se que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 O Município continua a assegurar a atribuição de apoios financeiros de livros de fichas e material 
escolar, nos moldes atuais. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Delegar no Diretor do AEVNP: -------------------------------------------------------------------------------------------   
- Organização e gestão dos procedimentos de atribuição de apoios de aplicação universal e de 
aplicação diferenciada ou restrita, diretos e indiretos, integrais ou parciais, gratuitos ou 
comparticipados, de acordo com as orientações emanadas pelo Município; -----------------------------------   
- Organização do processo de todos os alunos do Agrupamento para acesso aos benefícios dos 
apoios no âmbito da ação social escolar, através de Plataforma Municipal de Gestão Educativa 
(SIGA); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- Manter atualizada a plataforma referida acima; -----------------------------------------------------------------------   
- Qualquer reavaliação do posicionamento do/a aluno/a na ação social escolar depende de escalão 
depende de decisão do Município, após informação e devida articulação com os serviços de 
Educação do Município de Vila Nova de Poiares. ----------------------------------------------------------------------   
3. REFEITÓRIOS ESCOLARES - artigo 35.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro -----------------   
Refere o artigo 35.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, que o fornecimento de refeições em 
refeitórios escolares dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 
secundário é gerido pelos municípios, podendo ser assegurado por outras entidades certificadas para 
o efeito, mediante a celebração de contratos, acordos ou protocolos. --------------------------------------------   
Propõe-se que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 O Município assegure a contratação de serviços associado ao fornecimento de refeições e registe a 
receita associada, relativamente todas as escolas do Concelho. E assegure igualmente a segurança 
alimentar e a eventual certificação dos refeitórios. ---------------------------------------------------------------------   
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 Delegar no Diretor do AEVNP: as competências previstas no artigo 35.º do respetivo normativo 
legal, relativamente aos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, 
designadamente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- Garantir o bom funcionamento do serviço de refeições, nomeadamente com a alocação de recursos 
humanos para a execução das tarefas necessárias de acompanhamento da refeição, em articulação 
com o Município; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- Definir as condições de utilização do refeitório escolar; ------------------------------------------------------------   
- Definir o horário do refeitório; ----------------------------------------------------------------------------------------------   
- Estabelecer normas, regras e disciplina a incutir aos alunos, assim como os hábitos alimentares 
saudáveis; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- Garantir a cadeia de informação e comunicação do serviço qualitativo e quantitativo prestado, 
assegurando o dever de informação de qualquer alteração ao Município; --------------------------------------   
- Colaborar com o Município no acompanhamento da segurança alimentar e a eventual certificação 
do refeitório, integrando a Equipa de Segurança Alimentar do Município; ---------------------------------------   
- Afixar a ementa mensal em local bem visível para conhecimento de todos os interessados; -------------   
- Articular com o Município de Vila Nova de Poiares, através da área da Educação, os necessários e 
devidos ajustes no fornecimento dos bens alimentares para a consequente confeção, por forma a 
evitar desperdícios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
4. PROGRAMAS DO LEITE ESCOLAR E FRUTA ESCOLAR -----------------------------------------------------   
O Programa do Leite Escolar e Programa de Fruta Escolar são atualmente competência do Município, 
todavia é necessário definir alguma colaboração que será importante ter da parte do AEVNP. -----------   
Propõe-se que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 O Município: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- Assegure a contratação do fornecimento do leite escolar e da fruta escolar; ---------------------------------   
- Proceda à instrução da candidatura ao Programa do Leite Escolar. --------------------------------------------   

 Delegar no Diretor do AEVNP: a competência de execução do Programa de Leite e Fruta Escolar, 
nomeadamente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- Implementar uma ou mais medidas educativas de acompanhamento designadas de medidas 
escolares, nos estabelecimentos de ensino abrangidos pelos Programas de Leite Escolar e de Fruta 
Escolar, conforme previsto na lei vigente; --------------------------------------------------------------------------------   
- Facultar informação necessária para a abertura do procedimento conducente à contratação de 
serviços de fornecimento e entrega de leite nos estabelecimentos de ensino abrangidos, nos termos 
da lei vigente; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- Assegurar, em articulação com o Município, a distribuição do leite e fruta escolar, tendo em atenção 
a necessidade de dar resposta adequada às efetivas necessidades e ao consumo das crianças que 
frequentam os estabelecimentos de ensino abrangidos; -------------------------------------------------------------   
- Articular com o Município de Vila Nova de Poiares, através da área da Educação, os necessários e 
devidos ajustes no fornecimento de fruta e/ou leite por forma a evitar desperdícios; -------------------------   
- Assegurar, em articulação com o Município, todos os cuidados necessários em matéria de higiene, 
conservação e garantia das boas condições em que o leite e a fruta escolar são armazenados e 
distribuídos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
5. TRANSPORTES ESCOLARES - artigo 36.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro ---------------   
Neste âmbito, prevê o referido diploma, que a organização e o controlo do funcionamento dos 
transportes escolares são da competência dos municípios da área de residência dos alunos, nos 
termos definidos no plano de transportes intermunicipal respetivo, cabendo-lhes especificamente: -----   
a) Organizar o processo de acesso ao transporte escolar para cada aluno;  
b) Requisitar às entidades concessionárias dos serviços de transporte coletivo os bilhetes de 
assinatura (passe escolar) para os alunos abrangidos, nos termos a fixar por portaria dos membros 
do Governo com competência na matéria; -------------------------------------------------------------------------------   
c) Pagar as faturas emitidas mensalmente pelas entidades concessionárias dos serviços de 
transporte coletivo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
d) Contratar, gerir e pagar os circuitos especiais. ----------------------------------------------------------------------   
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Propõe-se que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 O Município assegure a contratação do serviço de todos os transportes escolares, incluindo os 

circuitos especiais de transportes, de alunos com Necessidades Específicas e concretização do Plano 
Individual de Transição (PIT). -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 Delegar no Diretor do AEVNP: -------------------------------------------------------------------------------------------   
- A colaboração na elaboração do Plano de Transportes Escolares, através do fornecimento de 
dados, como a previsão anual de alunos, descriminado por localidade, nível de ensino e no que 
respeita à definição do horário escolar; -----------------------------------------------------------------------------------   
- A colaboração na organização do processo de acesso ao transporte escolar para cada aluno, 
nomeadamente tendo em conta a escola de referência em função da residência;  
- O dever de informar os Encarregados de Educação que, por opção, matriculem os educandos em 
escolas que não sejam de referência tendo em consideração a sua área de residência sobre a não 
obrigatoriedade do Município ter de salvaguardar transporte escolar; --------------------------------------------  
- Obrigatoriedade de preenchimento e atualização da plataforma/aplicação REVVASE (Registo 
Eletrónico de Verbas e Valores da Ação Social Escolar); ------------------------------------------------------------   
- Gestão e organização do transporte de alunos com Necessidades Específicas (NE), bem como o 
transporte para o Plano Individual de Transição (PIT), devendo fazer chegar ao Município a 
informação atempada, de forma a assegurar o necessário procedimento de contratação. Sempre que 
se justifique, ao longo do ano, podem ser constituídas novas rotas, ou reestruturação das já 
existentes, de acordo com as necessidades dos alunos. Esta informação será comunicada, 
atempadamente, ao Município sempre que se verifique esta necessidade. -------------------------------------   
6. RESIDÊNCIAS ESCOLARES - artigo 37.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro -----------------   
Refere o supramencionado Decreto-Lei que compete aos municípios a gestão e o funcionamento das 
residências escolares que integram a rede oficial de residências para estudantes, assim como a sua 
conservação, manutenção e equipamento. ------------------------------------------------------------------------------   
Todavia, o Município de Vila Nova de Poiares não tem nenhuma residência escolar.------------------------   
7. ALOJAMENTO - artigo 38.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro ------------------------------------   
São da competência dos municípios da área do agrupamento de escolas ou escolas não agrupadas 
em que os beneficiários se encontram matriculados, a gestão e o funcionamento das modalidades de 
colocação junto de famílias de acolhimento e alojamento facultado por entidades privadas, mediante 
estabelecimento de acordos de cooperação. ----------------------------------------------------------------------------   
De momento, não existem situações enquadradas na presente competência, contudo propõe-se que, 
a existir e/ou quando existir, esta competência se mantenha no Município. ------------------------------------   
8. ESCOLA A TEMPO INTEIRO - artigo 39.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro -----------------   
De acordo com a legislação em vigor, compete aos municípios promover e implementar medidas de 
apoio à família e que garantam uma escola a tempo inteiro, designadamente: --------------------------------  
a) Atividades de animação e apoio à família (AAAF), destinadas a assegurar o acompanhamento das 
crianças na educação pré-escolar antes e ou depois do período diário de atividades educativas e 
durante os períodos de interrupção destas, bem como durante o período de almoço e da sesta; --------   
b) Componente de apoio à família (CAF), através de atividades destinadas a assegurar o 
acompanhamento dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico antes e ou depois das componentes do 
currículo e das atividades de enriquecimento curricular, bem como durante os períodos de interrupção 
letiva; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
c) Atividades de enriquecimento curricular (AEC) no 1.º ciclo do ensino básico, de caráter facultativo e 
de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural que incidam, nomeadamente, nos domínios 
desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e de 
voluntariado e da dimensão europeia da educação.-------------------------------------------------------------------   
Propõe-se que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O Município continue a assegurar a contratação de AAAF, CAF e AEC. -------------------------------------   
 Delegar no Diretor do AEVNP: -------------------------------------------------------------------------------------------   
 A colaboração para o bom funcionamento e acompanhamento das AAAF e CAF, de forma 

adequada às necessidades; -------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 Dever de facultar atempadamente os dados necessários para contratação dos serviços associados 
às AEC, de acordo com o definido pelo Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas de Vila 
Nova de Poiares; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Monitorização das AEC, sempre em articulação com a área da Educação do Município e proceder, 
obrigatoriamente, ao envio de relatórios trimestrais ao Município. -------------------------------------------------  
9. GESTÃO DE PESSOAL (PESSOAL NÃO DOCENTE) – SECÇÃO II – artigos 42.º a 45.º do 
Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro ---------------------------------------------------------------------------------   
Decorre da legislação, que a gestão de pessoal é competência própria do presidente da câmara 
municipal e dos órgãos municipais, exceto os poderes a seguir indicados, que cabem aos diretores 
dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas: ------------------------------------------------------------   
a) Poder de direção; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
b) Fixação do horário de trabalho; ------------------------------------------------------------------------------------------   
c) Distribuição do serviço; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) Poder disciplinar de aplicação de pena inferior a multa; ----------------------------------------------------------   
e) Dar contributos ao presidente da câmara para a avaliação de desempenho; -------------------------------   
f) Apresentar proposta de mapa de férias, de modo a assegurar o normal funcionamento do 
estabelecimento de educação ou de ensino. ----------------------------------------------------------------------------   
Propõe-se: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Manter sob competência do Presidente da Câmara (ou em quem o mesmo delegar) e da câmara 
municipal, a gestão “macro” de recursos humanos/pessoal não docente, que exerce funções no 
AEVNP, designadamente no que respeita à identificação da necessidade de recursos e eventual 
decisão de contratação, tramitação de procedimentos concursais, regras para alterações de 
posicionamento remuneratório, celebração de contratos de trabalho, atribuição de prémios de 
desempenho, definição de tolerâncias de ponto, autorização de trabalho extraordinário ou autorização 
de frequência em formação e ainda assume a aquisição e manutenção do fardamento do pessoal não 
docente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Delegar no Diretor do AEVNP: a direção dos recursos humanos no que respeita ao pessoal não 
docente, de acordo com a lista nominal publicada pelo Despacho n.º 2732/2022, de 03 de março, isto 
é, somente a direção dos trabalhadores com vínculo de emprego público das carreiras gerais de 
assistente técnico e de assistente operacional que transitaram para o mapa de pessoal dos 
municípios, designadamente: -----------------------------------------------------------------------------------------------   
- Identificar eventuais necessidades de recursos humanos; ---------------------------------------------------------  
- Identificar necessidades de formação, remetendo anualmente, até 30 de novembro do ano anterior a 
que respeita, propostas de formação (certificada) para inclusão no plano de formação anual do 
Município; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, de acordo com as normas definidas pelo 
Presidente da Câmara Municipal ou a quem delegou esta competência, salvaguardando situações 
urgentes e inesperadas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- Distribuir o serviço em função das necessidades dos estabelecimentos escolares, garantindo o seu 
bom funcionamento em termos administrativos e organizacionais, em articulação com o Presidente da 
Câmara Municipal ou a quem delegou esta competência; -----------------------------------------------------------   
- Propor o mapa de férias e as restantes decisões relativas a férias do pessoal não docente; -------------   
- Justificar as faltas do pessoal não docente; ---------------------------------------------------------------------------   
- Assegurar o controlo de assiduidade do pessoal não docente, através dos métodos definidos pelo 
Município e pelos meios instalados por este; ----------------------------------------------------------------------------   
- Propor contributos para a avaliação de desempenho, nos termos da legislação em vigor, 
procedendo-se à harmonização e validação no âmbito da Secção Autónoma do Conselho 
Coordenador de Avaliação do Município. --------------------------------------------------------------------------------   
Todas as decisões tomadas no âmbito das competências delegadas, e que tenham repercussão 
direta na remuneração dos/das trabalhadores/as, devem ser reportadas ao Município até ao 3º dia do 
mês seguinte ao que respeita, para efeitos do processamento do vencimento. --------------------------------   
Em situações excecionais, considerando necessidades extraordinárias e pontuais de outros serviços 
municipais, pode ser solicitado ao Diretor do Agrupamento de Escolas a disponibilização de recursos 
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humanos, pelo período estritamente necessário, desde que não colida com o normal funcionamento 
das atividades letivas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Compete à Chefe da Divisão de Funções Sociais a direção, fixação horário e distribuição de serviço 
relativamente aos recursos humanos que exercem funções nos Centros Escolares do Agrupamento, 
mas que não pertençam à lista do pessoal não docente, constante no Despacho n.º 2732/2022, de 03 
de março. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
10. FUNCIONAMENTO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES – SECÇÃO III – artigos 46.º a 48.º do 
Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro ---------------------------------------------------------------------------------   
10.1. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS – artigo 46.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 
de janeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
A contratação de fornecimentos e serviços externos essenciais ao normal funcionamento dos 
estabelecimentos educativos, designadamente eletricidade, combustível, água, outros fluídos e 
comunicações, compete aos municípios. ---------------------------------------------------------------------------------   
Propõe-se que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Ao Município compete: o fornecimento de água, eletricidade, combustíveis (gás e viaturas) e 
serviços de comunicações. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Delegar no Diretor do AEVNP: -------------------------------------------------------------------------------------------   
a) Competência para o fornecimento de material de economato (papel, material de escritório e de 
expediente); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Para fazer face à despesa indicada na alínea a), o Município de Vila Nova de Poiares transfere, 
durante o presente ano civil, para o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, um valor total 
de 5.000,00 €. Este valor será pago anualmente, não sendo suscetível de atualização. --------------------  
Relativamente ao número de impressões, tal como consta no contrato existente para tal, estas não 
podem ultrapassar: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
a) Impressão a preto: 696.000;----------------------------------------------------------------------------------------------   
b) Impressão a cores: 21.000. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, deve assegurar o controlo da aplicação dos 
recursos financeiros, assegurando o registo de forma autónoma destes gastos, devendo manter 
atualizado um dossier com as faturas e documentos equivalentes e respetivo recibo de quitação, por 
meses e numerado sequencialmente;  
O Diretor deve, obrigatoriamente, remeter mensalmente (até ao 5º dia do mês seguinte) ao Município 
listagem, acompanhada de cópia dos documentos (faturas ou documentos equivalentes e 
comprovativo de pagamento). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
10.2. UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES – artigos 47.º e 48.º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 
30 de janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
A gestão da utilização dos espaços que integram os estabelecimentos escolares, fora do período das 
atividades escolares, incluindo atividades de enriquecimento curricular, compete aos municípios. -------   
A cedência de utilização de espaços nas condições referidas no número anterior é, obrigatoriamente, 
onerosa (sendo a receita obrigatoriamente canalizada para beneficiação, conservação e manutenção 
dos equipamentos escolares públicos ou dos espaços exteriores incluídos no perímetro dos 
estabelecimentos localizados na área territorial do município). -----------------------------------------------------  
Propõe-se: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Ao Município compete a utilização dos espaços, fora da componente letiva, é da responsabilidade 
do Município, devendo este articular sempre com o Diretor do Agrupamento. ---------------------------------   

 Delegar no Diretor do AEVNP a implementação, nos espaços escolares, implementar 
obrigatoriamente o Programa de Ação de Poupança de Energia nas Infraestruturas Municipais, 
aprovado por Despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, de 21/11/2022. --------------   
11. SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS – SECÇÃO IV – artigo 49.º do Decreto-Lei 
nº 21/2019, de 30 de janeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------   
A competência de segurança dos equipamentos educativos, articulada com as forças de segurança 
presentes no seu território e com os órgãos de administração e gestão dos agrupamentos de escolas 
e escolas não agrupadas, organizar a vigilância e segurança dos equipamentos educativos, 
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designadamente do edificado, respetivo recheio e espaços exteriores incluídos no seu perímetro, é do 
Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Propõe-se:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Delegar no Diretor do AEVNP: -------------------------------------------------------------------------------------------   
 - A elaboração do plano de segurança do AEVNP, sob supervisão e acompanhamento do Município.  
12. APOIOS ADICIONAIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
À semelhança dos anos anteriores, propõe-se um apoio adicional ao AEVNP, no valor máximo de € 
5.000,00, durante o ano civil de 2023, de modo a apoiar atividades lúdico-pedagógicas dos alunos.  
A atividade lúdico-pedagógica será realizada mediante prévia solicitação, devidamente orçamentada, 
junto dos serviços do Município. --------------------------------------------------------------------------------------------   
13. RECURSOS FINANCEIROS EXCECIONAIS ----------------------------------------------------------------------   
No seguimento da execução do anterior Contrato de Delegação de Competências da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares no Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, outorgado a 
04 de maio de 2022, o Município transferiu para o Agrupamento o montante de € 2.782,47 que, não 
tendo sido utilizado no decorrer do exercício do ano de 2022, foi entregue à Tesouraria do Estado, 
através de guia de reposição, não abatida nos pagamentos no final de dezembro 2022. -------------------   
A verba referida no número anterior, será requisitada pelo Agrupamento, logo que tenha instruções 
nesse sentido, no entanto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
i. Não é possível prever uma data para reposição do valor; ---------------------------------------------------------   
ii. O Agrupamento tem a pagamento, na presente data, faturas referentes a consumos de 2022 
(eletricidade, comunicações fixas e combustíveis), emitidas em janeiro de 2023, com data de 
vencimento no próximo mês de março;  
iii. É necessário e imprescindível que não seja colocado em risco o normal funcionamento da escola 
sede do Agrupamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Deste modo, o Município de Vila Nova de Poiares irá transferir para o Agrupamento, 
excecionalmente, o montante de € 2.782,47, para fazer face aos pagamentos referidos na alínea ii) 
do número anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Este valor será subtraído às transferências previstas no número 4 da Cláusula 4 – Capítulo II do 
presente Contrato, logo que o Agrupamento receba o valor, entregue à Tesouraria do Estado no final 
de dezembro de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Quando o valor for reposto pela Tesouraria do Estado, o Agrupamento é obrigado a comunicar tal 
facto ao Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ASSIM: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Considerando que a Assembleia Municipal reúne no próximo dia 27 de fevereiro, e a Câmara 
Municipal só reúne no dia 03 de março de 2023, e tendo em consideração as razões supra expostas, 
decido submeter à Assembleia Municipal, ao abrigo do consagrado na alínea m) do nº 1 do artigo 33.º 
do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o nº 3 do artigo 35.º do mesmo 
diploma legal, para efeitos de autorização, o contrato interadministrativo, a celebrar com o 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, anexo ao presente despacho e dele fazendo parte 
integrante, nos termos do disposto na alínea k) do nº 1 do art.º 25.º do mesmo diploma legal. ------------   
Remeta-se o presente despacho a decisão da Assembleia Municipal e à Câmara Municipal para 
ratificação, ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 35.º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão proferida pelo Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, através do despacho nº 24/2023, de submeter à Assembleia 

Municipal a proposta de Delegação de Competências no Diretor do Agrupamento de 

Escolas de Vila Nova de Poiares (AEVNP) - Contrato Interadministrativo – 2023. ---------------  

2  - Abertura de Procedimento Concursal para Cargos de Direção Intermédia de 2.º 
grau e de 3.º grau e designação de júri - Para ratificação; ---------------------------------------  
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----- Para este assunto foi presente o despacho, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“DESPACHO Nº 23 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 
2.º GRAU E DE 3.º GRAU E DESIGNAÇÃO DE JÚRI ----------------------------------------------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Em sessão da Assembleia Municipal, de 21 de dezembro de 2022, sob proposta da Câmara 
Municipal, de 18 de novembro de 2022, foi aprovado a alteração à estrutura organizacional da 
Câmara Municipal, posteriormente vertidas no Regulamento da Organização dos Serviços do 
Município de Vila Nova de Poiares, que se encontra publicado no Diário da República, 2ª série, nº 19, 
de 29 de janeiro de 2023; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Resultou das referidas deliberações a criação de três unidades orgânicas flexíveis de 2º grau – 
Divisão de Obras e Planeamento (DOP); Divisão Administrativa e Financeira (DAF); e Divisão de 
Funções Sociais (DFS), dirigidas por um dirigente intermédio de 2º grau, designado por “Chefe de 
Divisão” – e sete unidades orgânicas flexíveis, de 3º grau – Unidade de Planeamento e Obras 
Particulares (UPOP); Unidade de Obras Públicas e Infraestruturas Municipais (UOPIM); Unidade 
Financeira (UF); Unidade de Administração e Recursos Humanos (UARH); Unidade de Serviços 
Sociais e Educação (USSE); Unidade de Desenvolvimento Desportivo, Associativismo e Juventude 
(UDDAJ); e Unidade de Desenvolvimento Cultural e Turismo (UDCT), dirigidas por um dirigente 
intermédio de 3º grau designado por “Chefe de Unidade”; e uma subunidade orgânica (Balcão Único 
de Atendimento ao Munícipe), sob alçada da Unidade de Administração e Recursos Humanos; ---------  
c) A Assembleia Municipal, na referida sessão, aprovou também, em relação aos dirigentes 
intermédios de 3º grau, as suas competências (designadamente as previstas nos números 1 e 2 do 
artigo 15.º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto), área, período de experiência profissional (mínimo de 
dois anos de experiência profissional), remuneração (fixada na 6.ª posição remuneratória da carreira 
geral de técnico superior, sem direito a despesas de representação), e requisitos de recrutamento. ----  
d) Na sequência da reorganização da estrutura orgânica da Câmara Municipal, reconhece-se que é 
manifesta a necessidade de dotar a: Divisão de Obras e Planeamento, de um Chefe de Divisão (2.º 
grau); a Unidade Financeira, de um Chefe de Unidade (3.º grau); a Divisão de Funções Sociais, de 
um Chefe de Divisão (2.º grau); e a Unidade de Desenvolvimento Desportivo, Associativismo e 
Juventude, de um Chefe de Unidade (3.º grau), porquanto cada Unidade/Divisão agrega áreas 
díspares e complexas, tornando-se indispensável o provimento do respetivo cargo de direção, em 
regime de comissão de serviço, por forma a garantir a sua adequada gestão, coordenação e controlo; 
e) A coordenação destas Divisões e Unidades encontra-se a ser assegurada, em regime de 
substituição, sendo necessário, contudo, garanti-la de modo mais permanente e contínuo, sob pena 
de ficarem comprometidas a gestão e coordenação dos serviços; ------------------------------------------------  
f) Estabelece o nº 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na atual redação, que 
o recrutamento de trabalhadores é precedido de aprovação do Órgão Executivo; ----------------------------  
g) A área de recrutamento de cargos de direção intermédia, Chefe de Unidade de 3.º grau, é a que 
está estabelecida no Regulamento da Organização dos Serviços do Município de Vila Nova de 
Poiares (cfr. nº 2 do artigo 20º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação, e nº 3 do artigo 
4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto). Por sua vez, a área de recrutamento de cargos de direção 
intermédia, Chefe de Divisão de 2.º grau, é a que está estabelecida na legislação aplicável (cfr. nº 1 e 
nº 3 do artigo 20.º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação, e nº 1 do artigo 12.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto); ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
h) O júri de recrutamento dos cargos dirigentes é designado por deliberação da Assembleia 
Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, conforme estabelece o nº 1 do artigo 13º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, na atual redação; ----------------------------------------------------------------------------  
i) O júri de recrutamento é composto por um presidente e dois vogais, em que o Presidente é 
designado de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, credibilidade e integridade 
pessoal e os Vogais são designados de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, 



 

 

 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

credibilidade e integridade pessoal, cuja atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na 
área dos recursos humanos ou da administração local autárquica, conforme dispõem os nºs 2 e 3 do 
artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto; --------------------------------------------------------------------------  
j) O mapa de pessoal, para o ano de 2023, contempla cinco postos de trabalho, não ocupados, para 
dirigentes: 1 Chefe de Divisão (de 2.º grau), na Divisão de Obras e Planeamento; 1 Chefe de Divisão 
(de 2.º grau), na Divisão de Funções Sociais; 1 Chefe de Unidade (3.º grau), na Unidade Financeira; 
1 Chefe de Unidade (3.º grau), na Unidade de Administração e Recursos Humanos; 1 Chefe de 
Unidade (3.º grau), na Unidade de Desenvolvimento Desportivo, Associativismo e Juventude; -----------  
k) Existe previsibilidade orçamental e afetação a despesas com pessoal das verbas destinadas a 
suportar os encargos com o recrutamento (rubrica 01.02 – 01.01.04.04). ---------------------------------------  
Assim, e face ao exposto, propõe-se que o JÚRI DE RECRUTAMENTO DOS CARGOS DIRIGENTES 
tenha a seguinte composição: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA A: UM (1) CHEFE DE DIVISÃO (2.º GRAU), NA DIVISÃO DE OBRAS E 
PLANEAMENTO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presidente: António Mário Velindro dos Santos Rodrigues, Presidente do ISEC (Instituto Superior de 
Engenharia de Coimbra); -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1º Vogal Efetivo: Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira da Câmara Municipal de Miranda do Corvo; --------------------------------------------------------------  
2.º Vogal Efetivo: Pedro Miguel de Batalhão e Soares Ramos, Presidente do Conselho de 
Administração da APIN; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Vogal suplente: Paula Cristina da Silva Silvestre, Chefe de Departamento de Organização 
Intermunicipal, Desenvolvimento Social e Modernização da CIM-RC. --------------------------------------------  
REFERÊNCIA B: UM (1) CHEFE DE DIVISÃO (2.º GRAU), NA DIVISÃO DE FUNÇÕES SOCIAIS: ----  
Presidente: Cristina Maria Coimbra Vieira, Professora Associada da Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC); --------------------------------------------------  
1º Vogal Efetivo: Dulce Serra Simões, Professora Auxiliar do ISMT (Instituto Superior Miguel Torga); --  
2.º Vogal Efetivo: Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira da Câmara Municipal de Miranda do Corvo; --------------------------------------------------------------  
Vogal suplente: Paula Cristina da Silva Silvestre, Chefe de Departamento de Organização 
Intermunicipal, Desenvolvimento Social e Modernização da CIM-RC. --------------------------------------------  
REFERÊNCIA C: UM (1) CHEFE DE UNIDADE (3.º GRAU), NA UNIDADE FINANCEIRA: ----------------  
Presidente: Maria Georgina da Costa Tamborino Morais, Professora Coordenadora do ISCAC 
(Instituto Superior Contabilidade e Administração de Coimbra); ---------------------------------------------------  
1.º Vogal Efetivo: Rui Simões, diretor executivo e financeiro da APIN; -------------------------------------------  
2.º Vogal Efetivo: Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira da Câmara Municipal de Miranda do Corvo; --------------------------------------------------------------  
Vogal suplente: Paula Cristina da Silva Silvestre, Chefe de Departamento de Organização 
Intermunicipal, Desenvolvimento Social e Modernização da CIM-RC. --------------------------------------------  
REFERÊNCIA D: UM (1) CHEFE DE UNIDADE (3.º GRAU), NA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO, ASSOCIATIVISMO E JUVENTUDE: -----------------------------------------------------------------  
Presidente: António José Barata Figueiredo, Professor Auxiliar na Faculdade de Ciências do Desporto 
e Educação Física da Universidade de Coimbra (FCDEFUC); -----------------------------------------------------  
1.º Vogal Efetivo: Bruno Miguel Duarte Paixão, diretor da Fundação INATEL em Coimbra; ----------------  
2.º Vogal Efetivo: Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira da Câmara Municipal de Miranda do Corvo; --------------------------------------------------------------  
Vogal suplente: Paula Cristina da Silva Silvestre, Chefe de Departamento de Organização 
Intermunicipal, Desenvolvimento Social e Modernização da CIM-RC. --------------------------------------------  
Assim, considerando que a Assembleia Municipal reúne no próximo dia 27 de fevereiro, e a Câmara 
Municipal só reúne no dia 03 de março de 2023, e tendo em consideração as razões supra expostas, 
decido: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) A abertura de procedimento concursal, para os cargos de dirigentes supramencionados, nos 
termos do artigo 12.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, em articulação com os artigos 20.º e 21.º 
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da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, em conformidade com o estabelecido no nº1 do artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro; --------------------------------------------------------------------------  
b) Submeter à Assembleia Municipal, 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, conjugado com o nº 3 do artigo 35.º do mesmo 
diploma legal, a proposta de composição do júri de recrutamento dos cargos dirigentes 
supramencionados, nos termos do disposto no artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. ---------  
Remeta-se o presente despacho e respetiva decisão da Assembleia Municipal à Câmara Municipal 
para ratificação, ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 35.º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras do PSD, 

ratificar a decisão proferida pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, através do despacho 

nº 23/2023, de abertura de Procedimento Concursal para Cargos de Direção Intermédia de 

2.º grau e de 3.º grau e designação de júri. -----------------------------------------------------------------  

3 - Ata nº 34/2023; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto, não participou o Sr. Vereador José Guilherme 

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

----- Foi presente a Ata nº 34/2023. ---------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 34/2023. ------------------------------  

4 - Pedido de Cedência de Espaços - Complexo Desportivo Municipal - ARSM - 
Provas de Patinagem Artística - Para Ratificação; --------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto, não participou o Sr. Vereador José Guilherme 

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

----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 3586/2023. ---------------------------- 

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

espaços - Complexo Desportivo Municipal, apresentado pela ARSM para provas de 

patinagem artística.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

5  - Pedido de Cedência de Espaços - CCP - Auditório - Associação Estudantes AE 
VNPoiares; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 31 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência Espaço CCP – Auditório – Associação Estudantes AE VNPoiares -----------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila Nova de 
Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias activas e funcionais, quer entidades públicas de 
serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução das suas missões, 
competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social ou outras de relevância 
comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos públicos e municipais 
disponíveis nos territórios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
A ser assim, como nos parece, sendo certo que as instalações e os equipamentos do Município, 
deverão, primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 
especialmente afectos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 
afectação da actividade normal e regular da Câmara Municipal, ser cedidos às demais entidades 
públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela finalidade a que se 
destina a utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na sua realização. -----------------  
Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Auditório, entrada e espaço-bar – pela Associação de 
Estudantes do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, para a realização de um espetáculo 
cultural para financiamento da Associação que consiste em Stand-Up Comedy com artistas de 
Coimbra (utilização no dia 17 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. -----------------------------------------------------------------------  
No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Auditório, entrada e bar para o 
evento programado – Espetáculo de Stand-Up Comedy -, por forma a que o mesmo tenha a 
dignidade que merecem, garantindo-se que 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 

– Auditório, apresentado pela Associação Estudantes AE VNPoiares. ------------------------------  

6  - Pedido de Co-organização I Feira Medieval de Vila Nova de Poiares - Associação 
Academia Cultural "Terras de Poyares"; ---------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 32 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Co-organização I Feira Medieval de Vila Nova de Poiares ----------------------------------------------------------   
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------   
A Associação Academia Cultural “Terras de Poyares", e, através daquela, a população daquela 
Freguesia, veio, por requerimento de 24/02/2023 – E-1819 -, requerer que a Câmara Municipal se 
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associe, como Co-organizadora (em conjunto com a Freguesia da Arrifana), do evento designado 
como “I Feira Medieval de Vila Nova de Poiares”, a realizar, nos dias 19 a 21 de Maio de 2023, no 
Largo da Igreja Matriz e ruas envolventes. -------------------------------------------------------------------------------   
Como é do conhecimento geral, desde 2019 não foi possível que celebrações deste tipo decorressem 
e fossem organizadas de forma regular e normal em virtude da pandemia mundial que atravessamos, 
pelo que se reveste da maior importância que as gentes locais refaçam o salutar convívio, bem como 
os hábitos de consumo local. Por outro lado, é imprescindível reinventar actividades e eventos do 
âmbito cultural e turístico que possam envolver os agentes locais e atrair visitantes de outras 
paragens, combatendo, por esta via, alguns dos efeitos nefastos da crise mundial (sobretudo, 
europeia) que vivenciamos. --------------------------------------------------------------------------------------------------   
Por outro lado, as festas de carácter maioritariamente histórico, cultural e que evidenciem, em 
simultâneo, o carácter tradicional, gastronómico e turístico reveste particular importância quando 
associados às raízes locais, ao território e reconhecidamente do património imaterial local 
(designadamente histórico). É, pois, também através da história poiarense e da “reencarnação” de 
raízes mais longínquas que se poderá promover uma das formas mais genuínas de atracção de 
gentes visitantes, de poiarenses moradores por outras paragens e ainda de possibilitar o convívio 
familiar e de vizinhança de um modo são, amigável e festivo. ------------------------------------------------------   
Além do mais, a proposta apresenta-se no sentido de potenciar a N2, já produto turístico nacional de 
excelência dada a localização sugerida – Largo da Igreja Matriz de Santa Maria e ruas envolventes -, 
bem como de potenciar o Festival do Petisco, iniciativa da Junta de Freguesia da Arrifana e já 
promovido, com sucesso, nas suas edições anteriores. --------------------------------------------------------------   
Por outro lado, a Academia Cultural Terras de Poyares, muito embora seja uma Associação jovem, já 
demonstrou, através da realização de uma Ceia Medieval em recriação histórica e da I edição da 
Revista Cultural Poyares Scientiae – Revista Cultural Anais das Terras de Poyares, pretender o 
preenchimento de um espaço cultural não ocupado por outras Associações do Concelho, em 
particular no que se refere à publicação de artigos científicos, culturais e históricos ou na promoção 
de recriações de momentos históricos significativos na história e vida do N/território. -----------------------   
Acrescente-se que a sua realização em conjunto com o Festival do Petisco contará ainda com a 
participação de outras Associações de todo o Concelho, artesãos e artistas locais, numa dinâmica 
municipal de promoção do património imaterial local e de valorização do património cultural imaterial 
que impera promover e proteger. Pretende-se, ainda, que toda a população se una em torno da 
actividade, fomentando o convívio e a salutar vivência de vizinhança, cultural e artística. Além do 
mais, trata-se de um evento que se propõe atrair pessoas de outras localidades, em especial aquelas 
que, residindo usualmente fora da nossa terra, por esta altura de festejos, regressam às casas dos 
seus pais e avós, as quais se orgulham de conservar e preservar. -----------------------------------------------   
Por outro lado, durante o evento, bem como durante a preparação, a Academia Cultural Terras de 
Poyares, as Associações e comércio local participantes, bem como a população em geral, prezarão 
pelo envolvimento das gentes locais, dos comerciantes e empresários locais, mostrando, 
preferencialmente, o muito que é Nosso: gastronomia, artesanato, indústria, comércio, hotelaria, etc., 
promovendo também o território. -------------------------------------------------------------------------------------------   
Refira-se ainda que este evento, tal como outros de igual cariz similar, se mostra estratégico e do 
interesse do Município, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo à cultura, ao 
património, à história e identidades locais, ao associativismo e à realização de actividades populares, 
culturais e artísticas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como habitualmente 
em situações similares, à organização deste evento – I Feira Medieval de Vila Nova de Poiares 
(Freguesia da Arrifana), promovida pela Associação Academia Cultural “Terras de Poyares” -, na 
qualidade de Co-organizadora, propondo que o assunto seja deliberado na próxima reunião, para os 
efeitos previstos na al. u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.”------------------------------  

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

qualidade de Co-organizadora, do evento - I Feira Medieval de Vila Nova de Poiares 

(Freguesia da Arrifana), promovida pela Associação Academia Cultural “Terras de Poyares.  
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7 - Informação financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento;---------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 2 de fevereiro de 2023, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.264.995,85 € (um milhão, 

duzentos e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e cinco euros e oitenta e cinco 

cêntimos) e em Operações não Orçamentais a quantia de 295.424,07 € (duzentos e noventa 

e cinco mil quatrocentos e vinte e quatro euros e sete cêntimos).  -----------------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 17 de fevereiro e 2 de março de 2023, no 

valor total de 111.443,04 € (cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e três euros e quatro 

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

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

9 - 4ª Alteração da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Poiares; ---  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 30 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
4ª alteração da 1ª revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Poiares --------------------------------   
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------   
O Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Poiares foi ratificado e publicado através da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 34/93, de 28 de abril. Teve a sua 1ª Revisão em 2014, publicada através do 
Aviso n.º 706/2014, na 2.ª série do Diário da República, n.º 10, de 15 de janeiro. Posteriormente, em 
2018, sofreu a 1ª Alteração - Aviso n.º 12429/2018, na 2.ª série do Diário da República, n.º 166, de 29 
de agosto, que veio a alterar o Regulamento do PDM na subsecção dos espaços de atividades 
económicas, nomeadamente ao nível da sua caracterização e regime de edificabilidade, bem como a 
revogação do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vila Nova de Poiares. Em 2020, foi aprovada 
a 2ª Alteração – Aviso n.º 3785/2020, na 2.ª série do Diário da República, n.º 45, de 4 de março, que 
veio modificar a secção dos espaços destinados a equipamentos e outras estruturas, particularmente 
ao nível da sua caracterização, ocupações e utilizações e regime de edificabilidade. Já em 2022 foi 
publicada a sua 3ª Alteração por Adaptação, que transpõe o conteúdo do Plano de Ordenamento da 
Albufeira das Fronhas, nos termos do n.º 3 do artigo 121.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 
que aprova a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). ----------------   
A presente alteração ao PDM visa adequar as normas e o ordenamento às novas regras de 
classificação e qualificação do solo resultantes da publicação da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio [Lei 
de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo 
(LBGPPSOTU)] e no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que procedeu à Revisão do Regime 
Jurídicos dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), nas suas sucessivas alterações. ---------------   
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Sendo o Plano Diretor Municipal um instrumento que estabelece, entre outras esferas de gestão do 
território, o modelo territorial municipal que, conforme resulta do n.º3 3, do artigo 95º do RJIGT, 
“…tem por base a classificação e a qualificação do solo”, a presente alteração assume especial 
relevância não só do ponto de vista do cumprimento dos normativos legais em vigor, como também 
do reforço na tradução das opções de planeamento municipais e das potencialidades de 
desenvolvimento do território. Nesta alteração foi também considerado um conjunto de planos e 
programas, nomeadamente o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 
(2020-2029), o Plano Nacional da Água, o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, 
Mondego e Lis, o Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral, o Plano Rodoviário 
Nacional e o Plano de Ordenamento da Albufeira de Fronhas. -----------------------------------------------------  
O presente procedimento de alteração teve início com a deliberação da Câmara Municipal de 
21/01/2022, e subsequente publicação, no Diário da República n.º 32, II Série, do Aviso n.º 
3148/2022, de 15/2, tendo sido fixado o prazo para a sua conclusão até 31/12/2022. Com a 
publicação e entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 45/2022, de 8/7, o prazo de alteração do PDM, por 
aplicação do disposto no art.º 4º, foi prorrogado até 31/12/2023, sem necessidade de qualquer outro 
acto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
No dia 18 de outubro de 2022 realizou-se a reunião de Conferência Procedimental no âmbito da 
proposta de 4.ª Alteração à 1.ª Revisão do PDM de Vila Nova de Poiares nos termos e para os efeitos 
do disposto no n.º 3 do art.º 86.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT), na sua redação 
atual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Para a Conferência Procedimental foram convocadas as entidades representativas dos interesses a 
ponderar, das quais emitiram pareceres sobre a proposta de alteração do PDM as seguintes: -----------   
• Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA/ARH Centro); ---------------------------------------------------------   
• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC); -----------------------------   
• Direção-Geral do Território (DGT); ---------------------------------------------------------------------------------------   
• Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC); -------------------------------------------------  
• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). ---------------------------------------------------   
Das referidas entidades, a DGT e a DRAPC emitiram pareceres favoráveis à proposta de alteração, 
tendo a CCDRC, a APA e o ICNF emitido pareceres favoráveis condicionados. ------------------------------  
Na sequência da análise e ponderação dos referidos pareceres, procedeu-se às alterações dos 
diversos elementos que constituem o plano, de modo a acautelar todas as matérias inerentes ao 
procedimento em curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Promoveu-se a realização da reunião de concertação com a CCDRC no dia 25 de janeiro de 2023, ao 
abrigo do n.º 1 do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação, tendo 
em vista “uma solução concertada que permita ultrapassar as objeções formuladas” aquando da 
Conferência Procedimental. -------------------------------------------------------------------------------------------------   
Após a análise dos documentos submetidos pela Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares na 
Plataforma Colaborativa Gestão Territorial (PCGT), para efeitos de concertação, a CCDRC 
considerou que, de uma forma genérica, foram aceites e integradas as considerações/sugestões 
apresentadas pela referida entidade em sede de reunião de Conferência Procedimental. As propostas 
consideradas não conformes ou incompatíveis por aquela entidade com os programas territoriais 
existentes, nos termos da alínea b) do n.º 2 do Art.º 85.º do RJIGT, designadamente, com o PNPOT 
(Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território), identificadas nos artigos 22.º, n.º 3; 
30.º, n.º 1, al.) 1.1; 32.º, n.º 1; 34.º, n.º 1; 35.º, n.º 3, al.) 3.1; e 41.º-F, n.º 2, mantêm a 
incompatibilidade com a norma 74 do PNPOT. -------------------------------------------------------------------------   
Tal como exposto no Relatório de Ponderação submetido para a Concertação, foi mantida a mesma 
posição relativamente a esta questão, considerando-se que “atualmente a política pública municipal 
considera as diretrizes do PROT (Plano Regional de Ordenamento do Território - Centro), apesar 
deste não se encontrar oficialmente publicado, sendo um documento intermédio entre PNPOT e 
PDM. Assim, não se considera a manutenção destas normas uma violação de lei. Portanto, 
entendendo como legal a habitação em solo rústico, desde que cumpra os regimes especiais que 
sobre este possam incidir, e por se tratar de um caráter complementar, manteve-se as redações dos 
artigos que fazem referência ao tema, reforçando o caráter de excecionalidade destas.”. ------------------   
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Não se manteve a classificação como solo urbano de áreas que não cumprem o critério estabelecido 
na alínea c) do artigo 7º do DR n.º 15/2015, de 19/08, não existindo pretensão ou necessidade de 
efetuar qualquer tipo de intervenções ao nível das infraestruturas em áreas classificadas como solo 
urbano e que estão condicionadas às disposições do n.º 3 do art.º 7.º do DR 15/2015 em matéria de 
infraestruturas e serviços, atendendo a que é entendimento e pretensão do executivo promover a 
concentração da edificação em zonas já infraestruturadas, em detrimento da expansão de zonas 
urbanas, cuja infraestruturação implique disponibilização de verbas municipais para o efeito. ------------   
Quanto aos pareceres da Agência Portuguesa do Ambiente e do ICNF, constam do Relatório de 
Ponderação a análise e entendimento tidos sobre os mesmos. ----------------------------------------------------   
Ainda relativamente ao parecer do ICNF, e em conformidade com as instruções daquela entidade, foi 
encetado um processo de retificação do Regime Florestal da Serra de Alveite e S. Pedro Dias, no dia 
28 de outubro de 2022 (pedido nº 13605/2022), o qual, considerando que os perímetros referidos no 
ordenamento já se encontravam delimitados no PDM atualmente em vigor, ainda que com outra 
categoria edificável, se entende poder decorrer em paralelo com o procedimento de alteração do 
PDM ora em curso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Assim, remete-se para aprovação da Câmara Municipal, a 4ª Alteração à 1ª Revisão do Plano Diretor 
Municipal (PDM) de Vila Nova de Poiares, seguindo para publicitação e discussão pública nos termos 
legais, em especial do disposto no art.º 89º do RJIGT.” --------------------------------------------------------------  

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

proceder à abertura de discussão pública pelo prazo de 30 dias, da 4ª Alteração à 1ª 

Revisão do Plano Diretor Municipal, nos termos do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 89º do 

D.L. 80/2015 de 14/5. --------------------------------------------------------------------------------------------  

10  - Processo de Obras nº 1/2023 - Construção de uma habitação unifamiliar - 
Cláudio Diogo Carvalho Correia e Silvana Isabel Ferreira Aleixo - Eirinhas; ---------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 1/2023, cujos titulares são Cláudio Diogo Carvalho 

Correia e Silvana Isabel Ferreira Aleixo, processo constituído com vista à construção de 

uma habitação unifamiliar, sita em 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.  --------------------------------------------------------------  

11  - Processo de Obras nº 70/2022 - Legalização de instalações para criação de aves 
exóticas e para a Construção de uma piscina - João Marco Silva da Costa - 
Algaça/Pereiro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 70/2022, cujo titular é João Marco Silva da Costa, 

processo constituído com vista à legalização de instalações para criação de aves exóticas à 

construção de uma piscina, sita em Algaça/Pereiro, freguesia de Arrifana, destinado à 

aprovação do projeto de arquitetura e à aprovação final.  ----------------------------------------------  

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

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

12  - Processo de Obras nº 21/2022 - Legalização de alterações - Legalização de 
alterações - José Fernando F. Soares Trota - Entroncamento; ---------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- Foi presente o processo de obras nº 21/2022, cujo titular é José Fernando F. Soares, 

Trota, na qualidade de CC da Herança de Silvino Soares Francisco Trota, processo 

constituído com vista à legalização de alterações, sitas Entroncamento, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

----- 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 24 minutos. -----------  
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