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----- Reunião Ordinária Pública de 17 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: 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. Ata nº 35/2023; -----------------------------------------------------------------------------------------------    
----- Na discussão e votação deste assunto, não participou a Sra. Vereadora Lara Henriques 

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

----- Foi presente a Ata nº 35/2023. --------------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 35/2023. -------------------------------  

2. Normas Regulamentares - "Mercadinho da Terra"; --------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 37 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Normas Regulamentares - "Mercadinho da Terra" ---------------------------------------------------------------------  

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

considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, no âmbito das suas competências e de acordo com o 

consignado nas alíneas u) e ff) do nº 1 do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

(Regime Jurídico das Autarquias Locais), tem o dever de promover e apoiar o desenvolvimento de 

atividades e a realização de eventos de âmbito cultural, social, recreativa, educativa e económica de 

interesse municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Com a realização e dinamização destas atividades pretende a Câmara Municipal potenciar e valorizar 

os recursos endógenos do território, designadamente a agropecuária, a agricultura, a apicultura, bem 

como outros produtos artesanais e manufaturados de produção própria. ---------------------------------------  

Foi aprovada uma candidatura, intitulada de “Mercadinho da Terra”, no âmbito da Medida 10 

LEADER, Operação 10.2.1.4 Mercados Locais. ------------------------------------------------------------------------  

O projeto Mercadinho da Terra tem em vista a modernização e valorização do Mercado Municipal de 

Vila Nova de Poiares, situado em posição central do centro histórico do Município e integrado no 

núcleo urbano, irá contribuir para a valorização e promoção dos produtos agrícolas e especialidades 

locais, servindo de estímulo ao consumo local de produtos da época, frescos e de qualidade, bem 

como de outras especialidades locais. ------------------------------------------------------------------------------------  

Através deste projeto, pretende-se igualmente fomentar a confiança entre produtor e consumidor e 

afirmar a comercialização de proximidade como instrumento que permita escoar e valorizar a 

produção local e os seus recursos endógenos, designadamente a agropecuária, a agricultura, a 

apicultura, bem como outros produtos artesanais e manufaturados de produção própria. ------------------  

O presente projeto é fruto de mudanças de contexto concelhias tendentes à preocupação no apoio 

aos produtores locais, à promoção de hábitos de consumo mais saudáveis, ao aumento da produção 

de produtos biológicos de qualidade e também da procura para o desenvolvimento e conservação de 

um equipamento público tradicional como local privilegiado para o contacto direto entre o produtor e o 

consumidor, contribuindo para o fomento de relações de confiança e para a valorização e 

escoamento da produção local. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

A intervenção é fundamental para estimular a participação e aproximação de pequenos produtores 

biológicos locais, fomentando a criação de sinergias entre produtores, consumidores e setor 

empresarial em prol da valorização e escoamento da produção local, promovendo não só o 

fortalecimento da comercialização de proximidade, mas também a possibilidade de criação de 

iniciativas colaborativas que concorram para a gestão dos principais produtos biológicos produzidos 

em Vila Nova de Poiares. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por se tratar de participantes que praticam agricultura de subsistência e/ou participantes com baixo 

volume de negócios, e de forma a incentivar a sua participação no Mercadinho, não haverá lugar a 

pagamento de quaisquer valores. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Verifica-se que uma das condicionante da candidatura mencionada é a existência de um 

“Regulamento Interno do Mercado Local de Produtores” e não propriamente um regulamento do 

próprio projeto (“Mercadinho da Terra”). Por este motivo, procedeu-se ao início do procedimento para 

elaboração do referido Regulamento, que foi aprovado em reunião da Câmara Municipal de 17 de 

fevereiro de 2023. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, considerando as diversas fases procedimentais a que um regulamento está sujeito e a 

delonga na sua aprovação final, entende-se por necessário a criação imediata de normas reguladoras 

para o funcionamento do “Mercadinho da Terra”, permitindo-se assim a sua realização mais breve. ----  

Não obstante, por Proposta n.º 126/2022 deu-se igualmente início ao procedimento tendente à 

elaboração do “Regulamento do “Mercadinho da Terra”, aprovado na reunião de Câmara Municipal de 

06/01/2023, verificando-se agora bastante a aprovação das presentes normas. ------------------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere: -------------------------------------------------------------------  

a) Aprovar as Normas Regulamentares do projeto “Mercadinho da Terra”, anexas à presente 

proposta; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Revogar a Proposta n.º 126/2022 (“Regulamento – Início do procedimento e participação 

procedimental, tendo em vista a elaboração de um Projeto de Regulamento do “Mercadinho da 

Terra”), aprovada na reunião de Câmara Municipal de 06/01/2023.”----------------------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas Regulamentares do projeto 

“Mercadinho da Terra”.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, por unanimidade Revogar a Proposta n.º 126/2022 (“Regulamento – 

Início do procedimento e participação procedimental, tendo em vista a elaboração de um 

Projeto de Regulamento do “Mercadinho da Terra”), aprovada na reunião de Câmara 

Municipal de 06/01/2023.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - art.º 5886-D - Para 
Ratificação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 3667/2023. -----------------------------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5886-D, no âmbito do procedimento Casa 

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

4.      Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - art.º 4566-B - Para 
Ratificação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 3669/2023. -----------------------------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 4566-B, no âmbito do procedimento Casa 

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

5.      Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - art.º 4719-F - Para 
Ratificação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 3926/2023. -----------------------------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 4719-F, no âmbito do procedimento Casa 

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

6.      Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - art.º 4882-A - Para 
Ratificação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 3993/2023. -----------------------------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 4882-A, no âmbito do procedimento Casa 

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

7.      Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - art.º 5886-G - Para 
Ratificação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 4022/2023. -----------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5886-G, no âmbito do procedimento Casa 

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

8.      Cedência de Espaços - CCP - Realização de sessões para divulgação de 
ofertas formativas - IEFP; --------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 35 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cedência Espaço CCP - Sala de Formação 1 - Realização de sessões para divulgação de ofertas 

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

Lara Henriques de Oliveira, Presidente 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 – Sala de formação 1 – pelo IEFP (utilização 27 de março de 

2023), nos exactos termos do pedido (período das 10:30 e as 13:00 horas para o máximo de 40 

pessoas), para realização de sessões de divulgação de ofertas formativas, parece enquadrar-se em 

interesse público municipal e da comunidade geral. Além do mais, o IEFP é parceiro do Município na 

implementação de medidas de inclusão no mercado de emprego, no fomento de formação, entre 

outra valência de inclusão profissional. Aparenta, assim, inequívoco o manifesto interesse Concelhio 

no desenvolvimento de actividades directamente relacionadas com as desenvolvidas pelo IEFP. -------  

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

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

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

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

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

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

constitucional. No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização Sala de formação 1, 

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

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

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

12.09.2013.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, o pedido de cedência de Espaços – CCP, 

destinado à realização de sessões para divulgação de ofertas formativas, apresentado pelo 

IEFP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.      Pedido de Co-organização - União Recreativa Santa Luzia - Noite de Fados - 
Ratificação -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

PROPOSTA Nº 33 / 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Co-organização União Recreativa de Santa Luzia – Noite de Fados ---------------------------------------------  

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

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

A União Recreativa de Santa Luzia, veio, através de email datado de 06.03.2023, solicitar que o 

Município de Vila Nova de Poiares se associasse, como co-organizador, da “Noite de Fados”, a 

realizar no dia 08.03.2023, na Venda Nova, do Nosso Concelho, entre as 21h00 e as 23h30. ------------  

Como é do conhecimento de todos/as, o Fado é património imaterial da humanidade, tratando-se de 

estilo musical exclusivamente português e de dimensão portuguesa, muito apreciado em todas as 

regiões do país. Tratar-se-á, assim, de um evento cultural com vasta tradição nacional e de interesse 

generalizado também para a Região e para o Concelho. No caso em apreço, a noite de fados deverá 

ter impacto cultural sobretudo para as populações da Venda Nova e Moinhos, alargando-se, 

naturalmente, ao público em geral. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, sempre que a referida Associação tem organizado eventos, na sua grande maioria 

relacionados com a área cultural, tem-no feito com grande sucesso, conseguindo promover as 

aldeias, o território e a região, potenciando ainda a descoberta da Nossa terra aos visitantes e todo o 

comércio local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Além do mais, durante o decurso do evento, bem como durante toda a preparação, a Associação 

prezará, como o tem feito, pelo envolvimento das gentes locais e dos artesãos e empresários locais, 

mostrando, preferencialmente, o muito que é Nosso: gastronomia, artesanato, indústria, comércio, 

hotelaria, etc. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Igualmente de realçar a manutenção e promoção do património imaterial nacional, como é o caso do 

fado, proporcionando espectáculos à população deslocalizados do centro (deslocalizados da sede do 

Concelho). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Refira-se ainda que um evento como o aqui em causa, é também de relevância para a estratégia 

Municipal, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo à cultura, à preservação do 

património (entendido como material e imaterial) e de promoção da prática associativa. -------------------  

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

habitualmente, à organização deste evento – Noite de Fados -, na qualidade de Co-organizadora. -----  

Atendendo a que não será possível, em tempo útil, o assunto ser remetido à próxima reunião da 

Câmara Municipal para deliberação, proponho seja deferido o pedido de co-organização por V/Exa. e 

remetido à reunião da Câmara Municipal seguinte para ratificação para os efeitos previstos na al. u) 

do nº 1 do art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------------------------  

Dever-se-á, no imediato, notificar a Requerente da Decisão.” ------------------------------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido, em que a 

Câmara Municipal se associou, na qualidade de Co-organizadora, ao evento - Noite de 

Fados, promovido pela União Recreativa Santa Luzia. ---------------------------------------------------   

10.      Pedido de Co-organização - Baile de Finalistas - Associação de Estudantes - 
Ratificação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 34 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Co-organização - Baile de Finalistas - Associação de Estudantes -------------------------------------------------  

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

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

A Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares veio, por 

requerimento datado de 01.03.2023, documento de entrada E-1925, requerer que a Câmara 

Municipal se associe, como Co-organizadora, da Festa que pretendem organizar/realizar no próximo 

dia 11 de Março de 2023, o Salão de Festas do CCP (pedido já efectuado e já deliberado em sede de 

reunião do executivo camarário), das 22h00 às 3h30. ----------------------------------------------------------------  

Como é bem conhecido e reconhecido por todas e todos, as festas estudantis de final de ano têm 

findo a ganham tradição, um pouco por todo o país, não sendo Poiares excepção. --------------------------  

Além do mais, a Associação de Estudantes tem feito um esforço por organizar eventos e actividades 

que promovam o associativismo juvenil, a confraternização e a interacção entre as diversas faixas 

etárias, essenciais ao crescimento e desenvolvimento dos envolvidos enquanto seres humanos 

plenos. Acrescente-se que, após vários anos sem sequer existir, será de extrema importância que se 

valorize a sua organização e existência, bem como das actividades que promovam, incentivando, 

desta forma, o convívio salutar entre os jovens, o envolvimento com a comunidade escolar e, de 

forma mais geral, com a comunidade local. -----------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, é ainda de valorizar o facto de qualquer evento de carácter juvenil ser capaz de atrair 

de outras localidades uma faixa etária que mais dificilmente se envolve noutras actividades culturais, 

sendo também esta uma forma de divulgação e promoção cultural e patrimonial do Concelho. -----------  

Acresce que, durante o evento, bem como durante a preparação, a Associação de Estudantes 

prezará pelo envolvimento das gentes locais, dos comerciantes e empresários locais, mostrando, 

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

Refira-se ainda que este evento, tal como outros de igual cariz, se mostram estratégicos e do 

interesse do Município, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo ao associativismo, 

realização de actividades populares, culturais e artísticas, bem como de desenvolvimento do 

associativismo e envolvimento da juventude. ---------------------------------------------------------------------------  

Aparenta, assim, inequívoco o manifesto interesse Concelhio no desenvolvimento de actividades 

directamente relacionadas com as desenvolvidas por aquela associação sem fins lucrativos por se 

tratar mesmo de uma obrigação institucional a colaboração com as mais diversas Associações do 

Concelho, sobretudo aquelas cuja finalidade primeira é a preservação, promoção e divulgação do 

património cultural, material e imaterial, bem como aquelas cuja finalidade é dar respostas, por 

exemplo, no âmbito da educação, formação e ocupação de tempos livres, promoção do 

associativismo e cidadania activa, sobretudo quando juvenis. ------------------------------------------------------  
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Finalmente, dever-se-á ainda considerar que a Associação de estudantes tem mantido boa parceria 

com o Município e assume um papel determinante no âmbito da realização de diversas actividades 

recreativas, culturais e educativas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

habitualmente, à organização deste evento – Baile de Finalistas -, na qualidade de Co-organizadora. 

Atendendo a que não será possível, em tempo útil, o assunto ser remetido à próxima reunião da 

Câmara Municipal para deliberação, proponho seja deferido o pedido de co-organização por V/Exa. e 

remetido à reunião da Câmara Municipal seguinte para ratificação para os efeitos previstos na al. u) 

do nº 1 do art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------------------------  

Dever-se-á, no imediato, notificar a Requerente da Decisão.” ------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido, em que a 

Câmara Municipal se associou, na qualidade de Co-organizadora, ao evento – Baile de 

Finalistas, promovido pela Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Vila 

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

11.      Pedido de Co-organização - Festa do Entroncamento - Criquelhas - Fábrica da 
Igreja Paroquial de Santo André e Comissão da Capela São João Paulo II; -----------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 36 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Co-organização Fábrica da Igreja Paroquial de Santo André e Comissão da Capela São João Paulo II 

Festa do Entroncamento – Criquelhas ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A Fábrica da Igreja Paroquial de Santo André e a Comissão da Capela São João Paulo II, e, através 

daquelas, a população das localidades do Entroncamento, Cascalho, Vila Chã e outras limítrofes da 

Freguesia de Poiares-Santo André, vieram, por requerimento de 08/03/2023 – E-2367 -, requerer que 

a Câmara Municipal se associe, como Co-organizadora, da FESTA DO ENTRONCAMENTO, em 

honra de São João Paulo II, que incluí o “Criquelhas 2023” – dias 19, 20 e 21 de Maio -, celebrando o 

dia da espiga (Quinta-feira da Ascensão – Dia da Espiga). ---------------------------------------------------------  

Como é do conhecimento geral, apenas no ano passado foi possível retomar os festejos tradicionais e 

outras celebrações públicas, restringidas em virtude da pandemia mundial que atravessamos, pelo 

que se reveste da maior importância que as gentes locais reavivem memórias e tradições como são 

as festas e romarias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, as festas tradicionais e romarias têm vasta tradição nas Nossas aldeias e lugares, 

tratando-se de 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, aqueles lugares, apesar de ser de pequena dimensão, após a retoma dos festejos do 

Criquelhas e a conclusão da Capela em Honra de São João Paulo II, têm mantido anualmente os 

festejos em Honra de São João Paulo II (Dia da Espiga; Criquelhas), evento cultural, tradicional e 

religioso imemoriável. Acresce que, nos últimos anos e naquela localidade e Freguesia, tem mantida 

aquela festa religiosa e romaria que se mantém, prevendo-se, como habitualmente, 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 evento que costuma atrair pessoas de outras 
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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 população prezará 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, se mostram estratégicos e do 

interesse do Município, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo ao associativismo, 

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 – Localidade do Entroncamento de Poiares, em 

Honra de São João Paulo II (Criquelhas, Dia da Espiga e Quinta-feira da Ancensão), 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. ----------------------------------------  

À próxima reunião da Câmara Municipal para deliberação.” --------------------------------------------------------  

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

qualidade de Co-organizadora, do evento - I Festa do Entroncamento–Criquelhas, 

promovido pela Fábrica da Igreja Paroquial de Santo André e Comissão da Capela São 

João Paulo II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.027.378,26 € (um milhão, vinte e 

sete mil trezentos e setenta e oito euros e vinte seis cêntimos) e em Operações não 

Orçamentais a quantia de 285.689,74 € (duzentos e oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta 

e nove euros e setenta e quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------------   

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

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

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

373.870,38 € (trezentos e setenta e três mil, oitocentos e setenta euros e trinta e oito 

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

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

14. APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 
Mental - Atribuição de Apoio Extraordinário; -----------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 3586/2023. ---------------------------- 
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio extraordinário, no valor de 

750,00 € (setecentos e cinquenta euros), à APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e 

Amigos do Cidadão Deficiente Mental. ------------------------------------------------------------------------  

15. Protocolo de Cooperação - Registo de novo local de funcionamento do CTeSP 
em TGA em Vila Nova de Poiares; ---------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 38 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Protocolo de Cooperação - Registo de novo local de funcionamento do CTeSP em TGA em Vila Nova 

de Poiares ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do nº 2 do artigo 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 (…)”. 

É necessária formação de Técnicos Superiores Profissionais, de modo a responder à procura de 

recursos humanos pelas empresas sediadas no concelho de Vila Nova de Poiares. -------------------------  

Para tal, o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), o Município de Vila Nova de Poiares, 

o Agrupamento de Escolas EB 2,3/S de Vila Nova de Poiares e a Associação Empresarial 

reconhecem que é necessária formação de Técnicos Superiores Profissionais e, consequentemente, 

é de interesse mútuo a cooperação interinstitucional. -----------------------------------------------------------------  

Estas entidades manifestam igualmente o seu interesse e disponibilidade em: 

a) Colaborar na Organização e Gestão de Cursos de Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) em 

áreas de interesse de entre as partes; ------------------------------------------------------------------------------------  

b) Colaborar em projetos de I&D que sejam do interesse das partes envolvidas; -----------------------------  

c) Colaborar na formação dos alunos em contexto de trabalho como forma de facilitar a sua 

integração no mercado de emprego; --------------------------------------------------------------------------------------  

d) Participar/organizar conferências, simpósios, workhops e encontros sobre temas relacionados com 

a Engenharia e Tecnologia; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Colaborar na elaboração de cursos, ações de formação e outras iniciativas que promovam a 

transferência de conhecimento entre as partes; ------------------------------------------------------------------------  

f) Participar em ações de programas relacionados com a investigação e o desenvolvimento e a 

prestação de serviços; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

g) Contribuir para a promoção e divulgação das atividades a desenvolver nos diferentes órgãos de 

comunicação social; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

h) Determinar por acordo mútuo as diferentes áreas de cooperação, bem como os termos, condições 

e métodos de implementação de cada projeto, a serem promovidos através de convénios ou 

contratos específicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Assim, com a celebração deste Protocolo, estas entidades irão promover a formação de Técnicos 

Superiores Profissionais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, PROPÕE-SE: --------------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere e reconheça a importância deste protocolo no Município de Vila 

Nova de Poiares e, consequentemente, aprove a minuta de protocolo, anexo à presente proposta, ao 

abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33 do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” -----------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação, 

destinado ao registo de novo local de funcionamento de Cursos de Técnicos Superiores 

Profissionais (CTeSP) em Tecnologia e Gestão Automóvel (TGA), em Vila Nova de Poiares, 

a celebrar entre o IPC/Instituto Superior de Engenharia de Coimbra-ISEC, o Município de 

Vila Nova de Poiares, o Agrupamento de Escolas Dr. Daniel de Matos e a Associação 

Empresarial de Poiares. -------------------------------------------------------------------------------------------  

16.      Cadernos de Atividades - Proposta técnica de atribuição do apoio a situações 
excecionais; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta técnica (I 4492/2023). --------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir apoio para cadernos de atividades, a 

situações excecionais, conforme proposto. ------------------------------------------------------------------  

17. Pedido de Transporte - Associação Desportiva de Poiares | Equipa de SUB-15 - 
março, abril e maio de 2023; ----------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 3923/2023. ---------------------------- 

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

pela Associação Desportiva de Poiares, para a Equipa de SUB-15 - março, abril e maio de 

2023.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

18.      Pedido de Transporte - Associação Desportiva de Poiares | Equipa Sénior na 
Fase de Apuramento de Campeão da 1ª Distrital da A.F. Coimbra - 2023; -------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 4159/2023. ---------------------------- 

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

pela Associação Desportiva de Poiares, para a Equipa Sénior na Fase de Apuramento de 

Campeão da 1ª Distrital da A.F. Coimbra – 2023. ----------------------------------------------------------  

19.      Normas "Poiares a Pedalar 2023" | Pedido de alteração - Minuta; --------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 4043/2023. ---------------------------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração às Normas "Poiares a 

Pedalar 2023" e assim no n.º 2 do artigo 2º, onde se lê “Ter pelo menos 11 anos de idade.”, 

deve-se ler “Ter pelo menos 9 anos de idade.” --------------------------------------------------------------  
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20. Certidão de destaque - Art.3858 - São Miguel de Poiares; -----------------------------------  
----- Foi presente o pedido de emissão de certidão de destaque, requerido por Zita Maria 

Feteira de Matos Pimenta, referente ao Artigo nº 3858, sito na Rua Velha-São Miguel, 

freguesia de São Miguel de Poiares. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

21.      Processo de Obras nº 11/2023 - Ampliação de moradia - Alexandra Sophie da 
Silva Figueira - Rua de S. Tiago, n.º 11, Alveite Grande; --------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 11/2023, cuja titular é Alexandra Sophie da Silva 

Figueira, processo constituído com vista à ampliação de moradia, sita na Rua de S. Tiago, 

nº 11 – Alveite Grande, 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. ----------------------------------------------------------------  

22.     Processo de Obras nº 2/2023 - Legalização de alterações - Carlos Manuel 
Carvalhais - Rua do Cabeço, n.º 16, Vale de Vaz; -----------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 2/2023, cujo titular é Carlos Manuel Carvalhais, 

processo constituído com vista à Legalização de alterações, sitas na Rua do Cabeço, n.º 16 

- Vale de Vaz, 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. ----------------------------------------------------------------  

23.      Processo de Obras nº 68/2022 - Licenciamento de construção de moradia 
unifamiliar - David Buchanan - Estrada Nacional 17, n.º 426, S. Miguel; ----------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 68/2022, cujo titular é David Buchanan, processo 

constituído com vista ao licenciamento de construção de moradia unifamiliar, sita na Estrada 

Nacional 17, n.º 426 - S. Miguel, 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. ----------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, aceitar 65 m², para domínio público, cedidos pelo proprietário. --------------   

24.      Processo de Obras n.º 55/2022 - Licenciamento de construção de garagem e 
muros de vedação - José Manuel Correia Marcelo - Casais; --------------------------------------  
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----- Foi presente o processo de obras nº 55/2022, cujo titular é José Manuel Correia 

Marcelo, processo constituído com vista ao licenciamento de construção de garagem e 

muros de vedação, sitos em Casais, 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. ----------------------------------------------------------------  

25. Processo de Obras nº 42/2022 - licenciamento para legalização de alterações e 
de ampliação de uma moradia unifamiliar - Alerta Imparável - Compra e Venda de 
Imóveis, Unipessoal Lda - Rua do Cimo da Aldeia, Alveite Grande; ----------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 42/2022, cujo titular é Alerta Imparável - Compra e 

Venda de Imóveis, Unipessoal Lda., processo constituído com vista ao licenciamento para 

legalização de alterações e de ampliação de uma moradia unifamiliar, sita na Rua do Cimo 

da Aldeia - Alveite Grande, 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. ----------------------------------------------------------------  

26.  Pedido de alteração ao uso - Alvará de Autorização de Utilização n.º 19/2009 - 
Armazém n.º 4 - Av. Eusébio da Silva Ferreira, n.º 49, Ribeira do Moinho; -------------------  
----- Foi presente o pedido de alteração ao uso - Alvará de Autorização de Utilização n.º 

19/2009, requerido por Poiaresíduos, Unip. Lda., referente ao Armazém n.º 4, sito na - Av. 

Eusébio da Silva Ferreira, n.º 49-Ribeira do Moinho, freguesia de Poiares (Santo André). -----  

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

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

27. Constituição do CLA- Conselho Local de Acompanhamento do Plano de 
Adaptação às Alterações Climáticas de Vila Nova de Poiares, Normas de 
Funcionamento e Composição; ------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 41683/2023. -------------------------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição do CLA- Conselho Local 

de Acompanhamento do Plano de Adaptação às Alterações Climáticas de Vila Nova de 

Poiares, Normas de Funcionamento e Composição. ------------------------------------------------------  

----- 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 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 13 minutos. ------------  
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