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----- Reunião Ordinária Pública de 20 de janeiro de 2023 no Salão Nobre da 

Câmara Municipal  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

----- VEREADORES: Ana Lara Henriques de Oliveira -------------------------------------------------------  

 ------------------------ Maria Albertina Simões Ferreira  -----------------------------------------------------  

 ------------------------ José Guilherme Henriques Carvalho Feteira, em substituição da 

Vereadora Maria da Luz Pedroso  ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------ Sandra Isabel Carvalho -----------------------------------------------------------------  

----- Havendo quórum, o Sr. Presidente saudou os presentes e declarou aberta a reunião.  --  

1- Ata nº 31/2023;------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente a Ata nº 31/2023.  --------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 31/2023 ------------------------------  

2- Contrato de Cessão de Posição Contratual - Contrato de Comodato para cedência 
temporária e Gratuita da Antiga Escola Primária do Vilar; ---------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 10 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

CONTRATO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL -----------------------------------------------------------   

CONTRATO DE COMODATO PARA CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO TEMPORÁRIA E GRATUITA DA 

ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DO VILAR --------------------------------------------------------------------------------   

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

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

No dia 02 de julho de 2020, após deliberação e aprovação, em reunião da Câmara Municipal de 

05/06/2020, foi celebrado entre o Município de Vila Nova de Poiares e Cristiana Soraia Simões de 
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Almeida, um CONTRATO DE COMODATO PARA CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO TEMPORÁRIA E 

GRATUITA DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DO VILAR. -----------------------------------------------------------  

O contrato de comodato foi, após deliberação e aprovação, em reunião da Câmara Municipal de 

01/04/2022, alvo de uma adenda, celebrada em 12 de abril de 2022. --------------------------------------------   

No dia 21 de dezembro de 2022, Cristiana Almeida requereu a cessão da posição contratual para 

nome coletivo, isto é, para a sociedade em que é gerente, Soraia Almeida, Unipessoal, Lda. -------------   

De acordo com a cláusula 4.ª do contrato existente, a comodatária pode transmitir a sua posição 

contratual com prévia autorização do Município de Vila Nova de Poiares (veja-se, a este respeito o 

Anexo I, contrato de comodato e respetiva adenda). ------------------------------------------------------------------   

A sociedade Soraia Almeida, Unipessoal, Lda. tem interesse em aceitar a transmissão da posição 

contratual, tendo conhecimento dos termos e condições fixadas no contrato, que se junta cópia, 

aceitando-o sem quaisquer reservas. -------------------------------------------------------------------------------------   

Importa relembrar que o Projeto “Planeta Aquarela”, que fundamentou e continua a fundamentar o 

contrato de comodato, promoveu sempre o Município de Vila Nova de Poiares, aquando da 

divulgação das suas atividades; atraiu mais visitantes, provenientes de toda a parte de Portugal 

continental, principalmente das grandes cidades; suscitou interesse pelo artesanato e pela 

gastronomia do Município, uma vez que nas atividades são utilizadas peças de artesanato e 

realizadas receitas típicas do mesmo; e dinamiza uma grande variedade de atividades (tendo em 

conta a sazonalidade) - o tear, a horta, a arte de fazer palitos, o queijo, as vindimas, os cogumelos, o 

pão, oficina de cestaria apanha de azeitona, a castanha, a sopa biológica, entre outras (veja-se, 

relativamente ao Projeto, o Anexo II); -------------------------------------------------------------------------------------   

Nesta sequência, e considerando que a antiga Escola do Vilar é um bem do domínio privado do 

Município, não lhe é aplicável (com exceção dos princípios gerais), o disposto no Decreto-Lei n.º 

280/2007, de 07 de agosto, que aprova o Regime Jurídico do Património Imobiliário Público e as 

disposições gerais e comuns sobre a gestão dos bens imóveis dos domínios públicos do Estado, das 

Regiões Autónomas e das autarquias locais. ---------------------------------------------------------------------------  

Acresce que compete à Câmara Municipal, nos termos do disposto nas alíneas g), o) e u) do nº 1 do 

artigo 33.º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, “Adquirir, alienar ou 

onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG”, “Deliberar sobre as formas de apoio a 

entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à 

realização de eventos de interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos 

dos cidadãos” e “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, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 

e prevenção das doenças”; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao supra exposto, proponho, nos termos e para os efeitos previstos nas alíneas g), o) e u) do n.º 

1 do art.º 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal: ------------------   

a) Autorize a cessão da posição contratual de Cristiana Soraia Simões de Almeida para Soraia 

Almeida, Unipessoal, Lda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

b) Aprove a minuta do contrato de cessão de posição contratual relativo ao contrato de comodato 

para cedência de utilização temporária e gratuita da antiga escola primária do Vilar, anexo à presente 

proposta (Anexo III).” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cessão da posição contratual de 

Cristiana Soraia Simões de Almeida para Soraia Almeida, Unipessoal, Lda. ----------------------   

----- Mais deliberou, aprovar a minuta do contrato de cessão de posição contratual relativo 

ao contrato de comodato para cedência de utilização temporária e gratuita da antiga escola 

primária do Vilar. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

3- Orçamentação e Gestão das despesas com pessoal para o ano de 2023; --------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 4 / 2023 -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Orçamentação e Gestão das despesas com pessoal para o ano de 2023 --------------------------------------   

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

considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O disposto na atual redação do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, que adapta à 

administração autárquica o disposto da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro (Lei de Vínculos 

Carreiras e Remunerações – LVCR), entretanto parcialmente revogada pela Lei nº 35/2014, de 20 de 

junho, na atual redação, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), e 

regula, entre outras matérias, as questões relacionadas com a gestão de recursos humanos; ------------   

 Que apesar da revogação da LVCR, os nºs 2 e 3 do artigo 42º da LGTFP mantém em vigor os 

regulamentos publicados ao abrigo da legislação revogada, quando exista igual habilitação legal na 

LGTFP e, todas as referências efetuadas a esses diplomas revogados, entendem-se feitas para as 

correspondentes normas da LGTFP; --------------------------------------------------------------------------------------   

 Que estabelece então, o nº 2 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, que as 

referências feitas na Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, ao membro do Governo ou ao dirigente 

máximo do serviço ou organismo, consideram-se efetuadas, nos municípios, ao Presidente da 

Câmara Municipal (alínea a) do nº 2 do artigo 2.º do referido diploma); ------------------------------------------   

 Todavia, o Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, atribui ao órgão executivo uma panóplia de 

competências relacionadas com a gestão de recursos humanos em função do mapa de pessoal e 

com a orçamentação e gestão das despesas com pessoal (artigos 4º, 5º, 7º, 8º e 13º) que, na LGTFP 

se encontram atribuídas ao dirigente máximo do serviço. -----------------------------------------------------------   

No concreto, e no que ao presente importa, estatui o nº 2 do artigo 5º daquele Decreto-Lei, em 

matéria de orçamentação e gestão das despesas com pessoal que: “Compete ao órgão executivo 

decidir sobre o montante máximo de cada um dos encargos: a) Com recrutamento de trabalhadores 

necessários à ocupação de postos de trabalho previstos, e não ocupados nos mapas de pessoal e, 

ou; b) Com alterações do posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores que se 

mantenham em exercício de funções; c) Com a atribuição de prémios de desempenho dos 

trabalhadores do órgão ou serviço”. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Conexamente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Estabelece o artigo 7º do mesmo diploma que “Tendo em consideração as verbas destinadas a 

suportar o tipo de encargos previstos na alínea b) do nº2 do artigo 5º, o órgão executivo delibera 
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sobre os encargos a suportar decorrentes de alterações de posicionamento remuneratório na 

categoria dos trabalhadores do órgão ou serviço”, fixando “fundamentadamente, aquando da 

elaboração do orçamento, o montante máximo, com as desagregações necessárias dos encargos 

que o órgão se propõe suportar, bem como o universo das carreiras e categorias onde as alterações 

do posicionamento podem ter lugar”; --------------------------------------------------------------------------------------   

 Estatui ainda o artigo 13º do mesmo Decreto-Lei, relativamente à alínea c), do nº2, do artigo 5º que 

o órgão executivo fixa “fundamentadamente, o universo dos cargos e o das carreiras e categorias 

onde a atribuição de prémios de desempenho pode ter lugar, com as desagregações necessárias do 

montante disponível em função de tais universos”. --------------------------------------------------------------------  

Diferentemente, o artigo 31.º da LGTFP refere o seguinte: “1 - O orçamento dos órgãos ou serviços 

deve prever os seguintes encargos relativos aos trabalhadores: a) Encargos relativos a 

remunerações; b) Encargos relativos aos postos de trabalho previstos nos mapas de pessoal 

aprovados e para os quais se preveja recrutamento; c) Encargos com alterações do posicionamento 

remuneratório; d) Encargos relativos a prémios de desempenho. 2 - Compete ao dirigente máximo do 

órgão ou serviço decidir sobre o montante máximo de cada um dos tipos de encargos, podendo optar, 

sem prejuízo do disposto no n.º 7 do artigo 156.º, pela afetação integral das verbas orçamentais 

correspondentes a apenas um dos tipos. 3 - A decisão referida no número anterior é tomada no prazo 

de 15 dias após o início da execução do orçamento, devendo discriminar as verbas afetas a cada tipo 

de encargo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Foi aprovado, no âmbito do orçamento para 2023, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 

21 de dezembro de 2022, sob proposta da Câmara Municipal de 18 de novembro de 2022, a previsão 

dos encargos relativos a remunerações de trabalhadores (em exercício de funções) no montante de € 

1.855.000,00 (um milhão oitocentos e cinquenta e cinco mil euros), rubrica 01.02 – 01.01.04.01. --------   

Face ao exposto, PROPÕE-SE que o Órgão Executivo delibere: -------------------------------------------------   

a) Para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº2 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de 

setembro, a afetação, no ano de 2023, do montante máximo de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), 

rubrica 01.02 – 01.01.04.04, para recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos 

de trabalho previstos e não ocupados, de acordo com o mapa de pessoal aprovado. -----------------------  

b) Para efeitos do estabelecido na alínea b) do nº 2 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de 

setembro, no ano de 2023, afetar o valor de € 1,00 (um euro), rubrica 01.02 – 01.01.04.03, para 

efeitos de valorizações remuneratórias obrigatórias (ou seja, no caso de alterações do 

posicionamento remuneratório). --------------------------------------------------------------------------------------------   

c) Para efeitos do estabelecido na alínea c) do nº2 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de 

setembro, no ano de 2022, afetar o valor de € 1,00 (um euro), rubrica 01.02 – 01.02.13.02, para 

efeitos de atribuição de prémios de desempenho.” --------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, informando que a afetação de 1 euro 

é apenas para abrir a rúbrica, que se destina à valorização remuneratória dos trabalhadores, 

decorrente do processo de avaliação do SIADAP, mas cujo ciclo de avaliação só termina em 

abril, pelo que só nessa altura se conseguirá saber qual o impacto dessas valorizações, 

sendo então proposta a alteração do valor para os montantes que forem definidos. ------------  
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----- A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção das Sras Vereadoras do PSD, e para 

efeitos do estabelecido na alínea a) do nº2 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de 

setembro, aprovar a afetação, no ano de 2023, do montante máximo de 25.000,00 € (vinte e 

cinco mil euros), rubrica 01.02 – 01.01.04.04, para recrutamento de trabalhadores 

necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e não ocupados, de acordo com o 

mapa de pessoal aprovado. ------------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, para efeitos do estabelecido na alínea b) do nº 2 do artigo 5º do 

Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro, no ano de 2023, afetar o valor de € 1,00 (um 

euro), rubrica 01.02 – 01.01.04.03, para efeitos de valorizações remuneratórias obrigatórias 

(ou seja, no caso de alterações do posicionamento remuneratório). ---------------------------------   

----- Deliberou também, para efeitos do estabelecido na alínea c) do nº2 do artigo 5º do 

Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, no ano de 2022, afetar o valor de € 1,00 (um 

euro), rubrica 01.02 – 01.02.13.02, para efeitos de atribuição de prémios de desempenho. ---  

4- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 5711 - Para 
ratificação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 364/2023.  ----------------------------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5711, no âmbito do procedimento Casa 

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

 5- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 6927R- Para 
ratificação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 404/2023.  ----------------------------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 6927R, no âmbito do procedimento Casa 

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

 6- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 1829 - Para 
ratificação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 410/2023.  ----------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

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

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

 7- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 4179 - Para 
ratificação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 416/2023.  ----------------------------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 4179, no âmbito do procedimento Casa 

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

 8- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º 1633 - Para 
ratificação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica nº 961/2023.  ----------------------------  

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

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 1633, no âmbito do procedimento Casa 

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

9- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; -----------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 19 de janeiro de 2023, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.397.637,82 € (um milhão, 

trezentos e noventa e sete mil seiscentos e trinta e sete euros e oitenta e dois cêntimos) e 

em Operações não Orçamentais a quantia de 292.319,29 € (duzentos e noventa e dois mil 

trezentos e dezanove euros e vinte e nove cêntimos). --------------------------------------------------  

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

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

Contabilidade, no período compreendido entre 1 e 19 de janeiro de 2023, no valor total de 

357.755,92 € (trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco euros e 

noventa e dois cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------- 
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11- Protocolo de Colaboração com a Porto Editora, S. A. para dinamizar o "Programa 
de Incentivo à Escrita; -----------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Luz Pedroso, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 12 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Protocolo de Colaboração com a Porto Editora, S. A. para dinamizar o “Programa de Incentivo à 

Escrita” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Maria da Luz Pereira Pedroso, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 

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

A Porto Editoria, S.A. pretende celebrar um protocolo com a Câmara Municipal de Vila Nova de 

Poiares para dinamizar o “Programa de Incentivo à Escrita”. -------------------------------------------------------   

Este programa pretende dinamizar uma masterclass, com a participação de alunos do ensino 

secundário da Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos, com o objetivo de os incentivar a concorrer no 

concurso de escrita denominado “Um conto na minha Terra”. ------------------------------------------------------   

Nos termos do nº 2 do art.º 23º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, encontram-se 

cometidos ao Município, entre outras, atribuições nas áreas da Cultura, Educação, Desporto, 

Ocupação de Tempos Livres, Ensino, Saúde, Ação e Solidariedade Social e Proteção Civil. --------------   

Mais concretamente, a alínea u) do nº 1 do art.º 33 do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

prevê expressamente que é da competência da Câmara Municipal “Promover a oferta de cursos de 

ensino e formação profissional dual, no âmbito do ensino não superior, e apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município (…)”.  

É importante mencionar que são responsabilidades da Porto Editora, S.A.: ------------------------------------  

- Dinamizar, junto das escolas selecionadas pelo MUNICÍPIO, e com o apoio do autor Bruno Paixão, 

uma masterclass de iniciação à escrita; ----------------------------------------------------------------------------------   

- Divulgar e organizar um Concurso de Escrita, subordinado ao tema “Um conto na minha Terra”; ------  

- Disponibilizar a cada aluno participante no projeto, um exemplar do livro “OS SEGREDOS DE 

JUVENAL PAPISCO”, de Bruno Paixão; ---------------------------------------------------------------------------------  

- Divulgar a lista de vencedores e publicar, em suporte digital, uma coletânea dos contos escolhidos 

pelo júri do concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Por sua vez, será da responsabilidade do Município as seguintes obrigações: --------------------------------   

- Apoiar a PORTO EDITORA na dinamização do “Programa de Incentivo à Escrita”, nomeadamente 

através da sua divulgação e da intermediação dos contactos com as escolas; --------------------------------   

- Apoiar na seleção de alunos do ensino secundário das escolas do respetivo MUNICÍPIO para a 

participação no projeto; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Adquirir à PORTO EDITORA (pelo valor unitário de 14€, IVA incluído), um exemplar do livro “OS 

SEGREDOS DE JUVENAL PAPISCO”, de Bruno Paixão, para oferta a cada um dos alunos que 

vierem a participar neste programa;  --------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, com a celebração deste Protocolo, o Município dinamiza a participação de alunos do ensino 

secundário no “Programa de incentivo à escrita”, de modo a incentivar o desenvolvimento das suas 

competências de escrita e a sua participação cívica. Sendo que se prevê a participação de 67 

(sessenta e sete) alunos do ensino secundário. ------------------------------------------------------------------------   

Face ao exposto, PROPÕE-SE: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal delibere e aprove reconhecer 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 art.º 33 do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.”--  

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

Colaboração a celebrar com a Porto Editora, S. A. para dinamização do "Programa de 

Incentivo à Escrita”, reconhecendo a importância do mesmo. -----------------------------------------  

 12- Projeto TEC: Transformar, Empreender e Criar - Anulação de dívida; -----------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 11 / 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Projeto TEC: Transformar, Empreender e Criar ------------------------------------------------------------------------  

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

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

A Associação IEBA - Centro de Iniciativas Empresariais e Sociais (Associação de Desenvolvimento 

Territorial) é parceira do Município de Vila Nova de Poiares em diversos projectos/candidaturas; --------  

O projeto TEC: Transformar, Empreender e Criar, co-financiado pelo Centro 2020 foi desenvolvido no 

território municipal, tendo como parceiros, entre outros, a Associação Empresarial de Poiares (AEDP), 

o Município e empresas locais, tendo em vista a instalação e desenvolvimento de novas empresas e 

negócios; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No âmbito deste projecto/candidatura foi utilizado, em conjunto com a AEDP, o espaço da Colónia de 

Quiaios e, em consequência emitida à IEBA a N/factura nº 002/15, no montante global de € 1.100,00.   

Sucede que, conforme se percebe da comunicação da IEBA e das reuniões mantidas, entretanto, 

com aquela entidade, o Município de Vila Nova de Poiares surge no projecto como “entidade local 

que cederia apoio logístico ao projeto”; -----------------------------------------------------------------------------------  

O projecto e a candidatura foram, entretanto, fechados sem que o montante correspondente à factura 

em causa tenham tido o financiamento correspondente. -------------------------------------------------------------   

Assim e tendo sido solicitado pela entidade em causa, pela falta de financiamento correspondente, o 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares no âmbito das suas funções, propõe a 

anulação da dívida daquela entidade correspondente à factura nº 002/15, no montante global de € 

1.100,00.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Estado central devia ter outra postura para com as entidades e ajudar mais, porque quem 

fica prejudicado acaba sempre por ser o município, que devia até ser ressarcido, 

acrescentando que deveria haver uma reclamação para que situações destas não voltem a 

acontecer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que o Estado Central não é 

neste caso a entidade envolvida, dado que se trata de um programa de formação de 

capacitação de empresários, cuja candidatura foi aprovada e financiada, mas que por 



 

 

  

 9  

alguma razão, esta despesa em causa não foi alvo de financiamento. Adiantou que, caso a 

atividade não fosse financiada haveria certamente uma proposta para que o Município 

autorizasse a cedência daquele espaço, a título gratuito e de apoio à AEDP. Assim, e como 

o valor em causa nunca foi atribuído nem financiado, propõe-se que essa dívida seja 

anulada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a anulação de divida referente ao 

Projeto TEC: Transformar, Empreender e Criar, no valor de mil e cem euros, faturado pela 

Associação IEBA - Centro de Iniciativas Empresariais e Sociais (Associação de Desenvolvimento 

Territorial) no âmbito do projeto. --------------------------------------------------------------------------------  

13- Proposta de Apoio 2023 - Camila Rebelo; ---------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir 

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

“PROPOSTA Nº 3 / 2023 -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Proposta de Apoio 2023 | Camila Rebelo --------------------------------------------------------------------------------   

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

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

Na modalidade de natação a atleta natural de Vila Nova de Poiares, Camila Rodrigues Rebelo que 

representa a Associação Louzan Natação, continua uma referência da modalidade. ------------------------   

Ao longo dos últimos anos de competição desportiva tem-se destacado como especialista nas 

distancias de 50, 100 e 200 metros no estilo de costas. --------------------------------------------------------------   

Em 2022 atingiu os recordes absolutos e seniores dos 100m e 200m costas garantindo os mínimos 

para o Campeonato da Europa de Piscina Longa. ---------------------------------------------------------------------   

Garantiu também os mínimos para integrar a PREPOL (Preparação Olímpica Paris 2024). ---------------   

Em Oran, nos Jogos do Mediterrâneo, consegui as duas medalhas de Ouro aos 100m e 200m costas.  

No Campeonato Europeu, em Roma, conseguiu um 5º lugar e um 9º lugar aos 200m e 100m costas 

respetivamente, igualando a melhor classificação feminina e ainda obteve o 9º lugar aos 100m 

costas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atualmente e em 2023, o grande objetivo será a realização do mínimo para os Jogos Olímpicos Paris 

2024. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Deste modo, considerando a regularidade da prestação competitiva da atleta Poiarense e a 

relevância dos resultados desportivos obtidos, levando o nome do concelho de Vila Nova de Poiares 

a todo o território nacional e internacional, sendo uma mais valia para a publicitação do território local 

e divulgação da imagem do Município de Vila Nova de Poiares. Dado o exposto, o Presidente da 

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares no âmbito das suas funções, propõe a atribuição de um 

apoio de 1500€ (mil e quinhentos euros) a Camila Rodrigues Rebelo. O Município terá o Brasão 
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Municipal impresso nas t-shirts e pólos da atleta, elementos de vestuários estes que são sempre 

utilizados nas várias representações que realiza e utilizado nos respetivos pódios das competições.” --  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio de 1500 € (mil 

e quinhentos euros) a Camila Rodrigues Rebelo, pelos resultados alcançados, no ano 

passado, na modalidade desportiva de natação e objetivos para 2023. -----------------------------  

14- Cedência de Espaço - CCP/Auditório - Associação de Estudantes da Escola EB 
2,3/S Dr. Daniel de Matos; ------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 2 / 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: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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 – pela Associação de Estudantes do 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, para a realização de um espetáculo cultural para 

financiamento da Associação (utilização no dia 27 de Janeiro 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 
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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 para o evento 

programado – Espetáculo cultural -, 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 espaço – 

CCP/Auditório, apresentado pelo Associação de Estudantes da Escola EB 2,3/S Dr. Daniel 

de Matos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 15- Cedência Espaço CCP - Salão Congressos - IKIGAI Clube Karaté Poiares; ----------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 6 / 2023 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Cedência Espaço CCP – Salão Congressos - IKIGAI Clube Karaté Poiares -----------------------------------   

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

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

Dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila Nova de 

Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias activas e funcionais, quer entidades públicas de 

serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução das suas missões, 

competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social ou outras de relevância 

comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos públicos e municipais 

disponíveis nos territórios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, 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. ------------------------------------------------------------------------------------  

Entendemos 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Salão de Congressos – pelo IKIGAI Clube Karaté Poiares 

(dia e horário, nos termos exactos do pedido – dia 17 de Janeiro, para realização da Assembleia 

Geral da Associação), parece enquadrar-se em interesse público municipal e da comunidade geral. 
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Aparenta, assim, inequívoco o manifesto interesse Concelhio no desenvolvimento de actividades 

directamente relacionadas com as desenvolvidas pela referida associação, por se tratar mesmo de 

uma obrigação institucional a colaboração com as mais variadas Associações do território Concelhio, 

promovendo o desporto, a actividade física e o associativismo. ---------------------------------------------------  

Termos em que, não sendo possível deliberação anterior à utilização solicitada, defiro o pedido, 

remetendo o assunto à próxima reunião da Câmara Municipal para deliberação (ratificação), nos 

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

12.09.2013.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

espaço – CCP/Salão de Congressos, apresentado pelo IKIGAI Clube Karaté Poiares. ---------  

 16- Cedência Espaço CCP - Auditório - Instituto Politécnico de Coimbra; -----------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 7 / 2023  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cedência Espaço CCP - Auditório – Instituto Politécnico de Coimbra --------------------------------------------   

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

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

Dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila Nova de 

Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias activas e funcionais, quer entidades públicas de 

serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução das suas missões, 

competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social ou outras de relevância 

comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos públicos e municipais 

disponíveis nos territórios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A ser assim, como nos parece, sendo certo que as instalações e os equipamentos do Município, 

deverão, primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 

especialmente afectos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 

afectação da actividade normal e regular da Câmara Municipal, ser cedidos às demais entidades 

públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela finalidade a que se 

destina a utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na sua realização. -----------------   

Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Auditório – pelo IPC (Instituto Politécnico de Coimbra), 

para a realização de uma sessão de esclarecimentos/divulgação do CTeSP em Operações Florestais, 

destinada aos inscritos no IEFP residentes no Município de Vila Nova de Poiares (dia 17 de Janeiro), 

nos termos do pedido (com os ajustes de espaço e de horários, necessários a garantir as actividades 

já programadas – conforme troca de emails), parece enquadrar-se em interesse público municipal e 

da comunidade geral. Aparenta, assim, inequívoco o manifesto interesse Concelhio no 

desenvolvimento de actividades directamente relacionadas com as desenvolvidas pelo IPC, com o 

qual o Município tem, aliás, Protocolos em diversas áreas de actuação (cultura, educação, entre 

outras), por se tratar mesmo de uma obrigação institucional a colaboração com os mais variados 

serviços descentralizados do Estado a operar no território. ---------------------------------------------------------  

Sempre se diga ainda que, a área da educação (incluindo a formação profissional e a capacitação), 

trata-se de direito/dever constitucional a providência a todos os cidadãos, em igualdade, pelo que a 
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"todo" o Estado compete a sua prossecução, cabendo, portanto, também à Câmara Municipal prestar 

o auxílio necessário à satisfação desse desiderato constitucional. ------------------------------------------------   

No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Auditório por forma a que a 

actividade programada – sessões no âmbito da divulgação/esclarecimentos - tenha o espaço, as 

condições e a dignidade que merecem, garantindo-se que naquele espaço são cumpridas todas as 

regras/medidas de higiene e saúde que se verifiquem à data para o período pandémico que ainda 

atravessamos, encontrando-se já articulado com o IPC e os serviços do CCP a realização da sessão 

no dia e horários pretendidos, com previsão de 30 a 40 pessoas. -------------------------------------------------   

Atendendo a que o assunto apenas foi possível articular com o IPC em prazo que não permite 

decisão do Órgão Executivo anteriormente à data pretendida e não é possível, assim, em tempo útil, 

o assunto ser remetido à próxima reunião da Câmara Municipal para deliberação, defiro a utilização 

do espaço do Auditório do CCP e remeto o assunto à próxima reunião da Câmara Municipal para 

ratificação, 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, ratificar o deferimento do pedido de cedência de 

espaço – CCP/Auditório, apresentado pelo Instituto Politécnico de Coimbra. ---------------------  

 17- Cedência Espaço CCP - Auditório - Associação Regional de Coimbra das 
Testemunhas de Jeová; ---------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 8 / 2023 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cedência Espaço CCP – Auditório -----------------------------------------------------------------------------------------   

Associação Regional de Coimbra das Testemunhas de Jeová -----------------------------------------------------  

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

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

Dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila Nova de 

Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias activas e funcionais, quer entidades públicas de 

serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução das suas missões, 

competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social ou outras de relevância 

comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos públicos e municipais 

disponíveis nos territórios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A ser assim, como nos parece, sendo certo que as instalações e os equipamentos do Município, 

deverão, primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 

especialmente afectos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 

afectação da actividade normal e regular da Câmara Municipal, ser cedidos às demais entidades 

públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela finalidade a que se 

destina a utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na sua realização. -----------------  

Ora, o pedido de uso de espaço do CCP – Auditório – pela Associação Regional de Coimbra das 

Testemunhas de Jeová, para a realização de Evento Religioso - Comemoração da Morte de Jesus - 

(04 de Abril de 2023), nos exactos termos do pedido, parece enquadrar-se em interesse público 

municipal e da comunidade geral. Aparenta, assim, inequívoco o manifesto interesse Concelhio no 
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desenvolvimento de actividades directamente relacionadas com as desenvolvidas por entidades 

religiosas devidamente registadas e com comunidades fixadas em Vila Nova de Poiares, tratando-se 

ainda de evento de cariz religioso regional, designadamente no que respeita, não apenas à sua 

missão, mas também nas suas missões paralelas de incentivo, fomento e desenvolvimento nas áreas 

da comunidade, associativismo e são convívio da população, por se tratar também de uma obrigação 

institucional a colaboração com todos os credos religiosos com expressão no território Concelhio, 

Regional e Nacional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Auditório para o evento 

programado – Evento Religioso (Comemoração da Morte de Jesus) -, por forma a que o mesmo 

tenha a dignidade que merece, garantindo-se que naquele espaço são cumpridas todas as 

regras/medidas de higiene e saúde impostas para o período pandémico que ainda atravessamos que 

se encontrem em vigor à data do evento/actividade. ------------------------------------------------------------------  

Termos em que o assunto deverá ser remetido à próxima reunião da Câmara Municipal para 

deliberação, nos termos e para os efeitos previstos nas als. o) e u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 

75/2013, de 12.09.2013.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

CCP/Auditório, apresentado pela Associação Regional de Coimbra das Testemunhas de 

Jeová. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 18- Pedido de Co-Organização - Associação Poyares Rotações - Passeio Solidário 
todo-o-terreno a favor da Associação 2 Mãos 4 Patas; --------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta, da Sra. Vereadora Lara Henriques de 

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

“PROPOSTA Nº 5 / 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------  

Co-organização Poyares Rotações – Passeio Solidário todo-o-terreno Associação 2 Mãos 4 

Patas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A Associação Poyares Rotações, tem já em marcha a organização de um passeio solidário 

todo-o-terreno, a favor da Associação 2 Mãos 4 Patas, a realizar no dia 04 de Fevereiro. -----  

Como é bem conhecido e reconhecido por todas e todos, os desportos motorizados têm 

vasta tradição nas Nossas paragens, tratando-se de evento de interesse generalizado 

também para a Região e para o País. -----------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, sempre que a referida Associação tem organizado eventos, todos 

relacionados com o mundo do desporto motorizado, tem-no feito com grande sucesso, 

conseguindo trazer a Vila Nova de Poiares grande número de participantes, comerciantes 

do ramo, adeptos e aficionados, e outros, potenciando a descoberta da Nossa terra aos 

visitantes e todo o comércio local. Este evento em particular, pelo seu caracter solidário, 

antevê-se como de grande dimensão e com capacidade de mobilização de milhares de 

atletas, acompanhantes e adeptos durante o período em que irá decorrer.  
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Além do mais, durante o decurso do evento – com passeio turístico -, 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 será a manutenção e limpeza de trilhos e caminhos florestais para a 

realização do passeio, e, através desses, a promoção da descoberta da Natureza, 

paisagens e locais recônditos que Poiares tem para revelar aos participantes e adeptos. -----  

Refira-se ainda que um evento como o que aqui está em causa, é também de enorme 

relevância para a estratégia do Município, uma vez que está enquadrado numa lógica de 

incentivo à prática desportiva, solidária, associativa e interassociativa. -----------------------------   

No mais requerido quanto à disponibilização da Alameda Santo André na data indicada, 

bem como no apoio logístico, técnico e humano, entendo dever ser objecto de avaliação de 

decisão posterior e consoante as disponibilidades e competências em causa para cada 

matéria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

organização deste evento – Passeio Solidário todo-o-terreno Associação -, na qualidade de 

Co-organizadora, propondo que o assunto seja deliberado na próxima reunião, nos termos e 

para os efeitos previstos na al. o) do nº 1 do art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12/09.” --------------  

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

tipo de pedido e organização configura um excelente exemplo das boas-práticas que devem 

existir no relacionamento interassociativo, com vista a promover ambas as entidades e 

desenvolver iniciativas de angariação de fundos de umas para as outras, pelo que deve ser 

um projeto acarinhado por todos. -----------------------------------------------------------------------------  

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

organização do evento “Passeio Solidário todo-o-terreno a favor da Associação 2 Mãos 4 

Patas”, na qualidade de Co-organizadora. ------------------------------------------------------------------- 

 19-Minuta de Protocolo 2023 - ADIP-Associação de Desenvolvimento Integrado de 
Poiares; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta. -------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo 2023 a celebrar 

entre o Município de Vila Nova de Poiares e a ADIP-Associação de Desenvolvimento 

Integrado de Poiares. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 20- Minuta de Protocolo 2023 - CBEISA-Centro de Bem Estar Infantil de Santo André;  
----- Para este assunto foi presente a minuta. -------------------------------------------------------------  
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo 2023 a celebrar 

entre o Município de Vila Nova de Poiares e o CBEISA-Centro de Bem Estar Infantil de 

Santo André. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 21- Minuta de Protocolo 2023 - Comunidade Juvenil Francisco de Assis; ------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta. -------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, referindo que há um ano 

falou sobre a proposta de atribuição de 500 euros a esta instituição, considerando que se 

tratava de uma esmola. Questionou o motivo pelo qual o Executivo precisou de retirar 20 

euros a essa esmola, propondo para 2023 um apoio de apenas 480 euros. -----------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que o Município tem uma 

fórmula de apoio às IPSS’s e que é um critério igual para todas, atribuindo um valor com 

base nas valências que a instituição dispõe e no número de utentes que serve na sua 

resposta social. Acrescentou que é necessário ter em conta que todas as respostas sociais 

já são alvo de comparticipação por fundos públicos da Segurança Social, pelo que este 

apoio do Município é apenas um reforço. Indicou ainda que, para aumentar o apoio à 

Comunidade Juvenil Francisco de Assis, teria também de aumentar e reforçar na mesma 

medida todas as outras IPSS’s, o que não é comportável. ---------------------------------------------  

----- Respondendo à questão de ter diminuído o montante de apoio, referiu que, 

provavelmente, terá diminuído o número de utentes, dado que para este ano o Município até 

aumentou o valor base dos critérios definidos para as repostas sociais. ----------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionando qual o critério 

definido para as Academias, iCreate e outras instituições, uma vez que para as situações 

sociais existe a tal fórmula definida. --------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que para as entidades que 

não são IPSS, os apoios são contratualizados em função do plano de atividades e 

orçamento de despesas apresentados. Para o exemplo citado da iCreate, a associação 

apresenta um plano de atividades, com um conjunto de ações e projetos com os respetivos 

orçamentos, sendo depois analisados e negociados os protocolos a fim de se encontrar um 

entendimento quanto ao montante de apoio que o Município pode disponibilizar. Recordou 

que, ao contrário do que acontece com as IPSS, estas associações não têm outro apoio 
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público. Ressalvou ainda que se alguma IPSS se propuser desenvolver outras atividades 

não financiadas terá naturalmente um atendimento diferente, exatamente com os mesmos 

critérios definidos para as restantes entidades. -----------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, sublinhando que já tem 

acontecido estarem valores definidos em protocolo que, posteriormente, acabam por não ser 

concretizados, em virtude de terem conseguido candidaturas a financiamentos públicos, 

sendo depois retirados da lista de apoios do Município, para que não haja duplicação de 

apoios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo 2023 a celebrar 

entre o Município de Vila Nova de Poiares e a Comunidade Juvenil Francisco de Assis. ------  

 22- Minuta de Protocolo 2023 - APPACDM-Associação Portuguesa de Pais e Amigos 
do Cidadão Deficiente Mental de Vila Nova de Poiares; -------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta. -------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo 2023 a celebrar 

entre o Município de Vila Nova de Poiares e a APPACDM-Associação Portuguesa de Pais e 

Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Vila Nova de Poiares. --------------------------------------  

 23- Minuta de Protocolo 2023 - Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades da 
Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Poiares; ----------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a minuta. -------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo 2023 a celebrar 

entre o Município de Vila Nova de Poiares e a Irmandade de Nossa Senhora das 

Necessidades da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Poiares. ---------------------------  

 24- Minuta de Protocolo 2023 - iCreate - Associação para a Promoção da 
Criatividade, do Desenvolvimento Pessoal e da Reabilitação Psicopedagógica; --------  
----- Para este assunto foi presente a minuta. -------------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD, questionando se o apoio 

é apenas de 2 mil euros porque o restante diz respeito a candidaturas. ----------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, referindo que o Município apoia todas 

as atividades propostas, sendo que apenas irá comparticipar as que efetivamente se 

concretizarem. Acrescentou que a associação apresentou um plano de atividades e um 

orçamento para cada uma das ações que se propõe realizar, sendo definido depois um 

montante de apoio, adiantando que se depois da apresentação das atividades houver 
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oportunidade de candidaturas a financiamentos, o Município já não irá comparticipar essas 

ações, dado que já foi garantido o financiamento. --------------------------------------------------------  

----- Informou ainda que este ano o Executivo foi muito rigoroso relativamente aos km para 

utilização nas ações por parte das associações, na medida em que não é nada agradável 

ser constantemente solicitados para apoiar as instituições na realização das suas viagens. 

Lembrou que o município tem um planeamento anual e todas as atividades que surgem fora 

desse planeamento têm custos e um peso muito significativo no orçamento municipal. Deu 

conta de que, nessa sequência, foi definido um plafond de km’s para cada uma das 

associações, solicitando que tentem ser o mais rigorosos possível no cumprimento desse 

planeamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo 2023 a celebrar 

entre o Município de Vila Nova de Poiares e a iCreate - Associação para a Promoção da 

Criatividade, do Desenvolvimento Pessoal e da Reabilitação Psicopedagógica. -----------------  

25- Processo de Obras n.º 61/2022 - Legalização de muro confinante com a via 
(portão) - Maria Marvila Lopes Henriques Cunha e outros - Rua do Cabeço, 46, Vale 
de Vaz; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 61/2022, cujo titular é Maria Marvila Lopes 

Henriques Cunha e outros, processo constituído com vista à legalização de muro confinante 

com a via (portão), sito em Rua do Cabeço, 46, 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.  --------------------------------------------------------------  

 26- Processo de Obras n.º 63/2022 - Licenciamento de construção de piscina e 
pérgula e demolição de anexo construído sem licenciamento - Pamela Elizabeth 
Edmondson - Rua da Bica, nº 2 - Risca Silva; ----------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 63/2022, cujo titular é Pamela Elizabeth 

Edmondson, processo constituído com vista ao licenciamento de construção de piscina e 

pérgula e demolição de anexo construído sem licenciamento, sito em Rua da Bica, nº 2 - 

Risca Silva, freguesia de Poiares (Santo André), destinado à aprovação do projeto de 

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

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

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

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, questionando o motivo porque 

têm sido partidos os passeios da Avenida Manuel Carvalho Coelho, junto às passadeiras, 

dizendo que os mesmos já tinham entradas rebaixadas para cadeiras de rodas. Sugeriu 

também que junto às passadeiras fossem retirados os arbustos, dado que os mesmos 

impedem a visibilidade, não permitindo aos condutores verem os peões que se encontram 

no passeio para fazer o atravessamento da via. ----------------------------------------------------------  

----- Alertou para que o Município intervenha junto das entidades competentes quanto ao 

tracejado da EN-17 que já se encontra muito sumido em alguns locais, considerando que 

fica muito perigoso, sobretudo à noite e em situações de nevoeiro denso. -------------------------  

----- Questionou sobre as melhorias e arranjos realizados no Centro de Saúde, referindo ter 

tido conhecimento de que alguns departamentos já teriam aquecimento e ar condicionado e 

outros não têm, provocando uma discriminação, parecendo que há técnicos de primeira e 

outros de segunda, considerando que as melhorias deveriam ser para todos. Disse ainda 

que o desmantelamento da caldeira e do reservatório de gás não vieram na melhor altura, 

porque coincidiram com os tempos mais frios do Inverno. Solicitou uma intervenção do 

Município porque disse tratar-se de uma situação que está a implicar no trabalho e 

desempenho dos funcionários, considerando mesmo ser estranho haver locais de 

armazenamento de materiais que têm ar condicionado e locais onde trabalham os técnicos 

não terem nada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Questionou também quanto à situação de denúncia apresentada, relativamente a uns 

currais instalados junto às casas, à qual o Município respondeu, solicitando a demolição da 

estrutura e, tanto quanto disse saber, as estruturas ainda estão no mesmo local com os 

animais, sem que nada tenha sido feito. --------------------------------------------------------------------  

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

Presidente da Câmara, no seu discurso do Feriado Municipal falou nas obras de ligação ao 

IP3, pelo que questiona qual o ponto de situação e se terá desenvolvimentos para breve. ----  

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

questão da denúncia apresentada, convidando a Sra. Vereadora Sandra Carvalho a 

consultar o processo e analisar toda a situação, a fim de compreender melhor tudo o que 

está em causa a esse respeito. --------------------------------------------------------------------------------  

----- Sobre a EN-17, propôs que saísse desta Câmara Municipal, e em definitivo, uma 

proposta – a enviar a quem de direito - para que se melhorem as condições de segurança e 

reposição do tracejado. ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Avenida Manuel Carvalho Coelho – referiu que tudo o que está a ser feito 

corresponde ao que consta dos projetos que foram aprovados, estando previsto que nos 

atravessamentos se procedam a ligeiras elevações para as passadeiras. Sobre os arbustos, 

disse compreender a chamada de atenção e que foram já retirados os arbustos mais 

próximos das zonas de passadeira e cruzamentos, tendo em complemento havido uma 

preocupação adicional quanto à sua manutenção e poda, a fim de minimizar os 

constrangimentos à visibilidade. Disse ainda que a visibilidade dos peões não está em 

causa quando os mesmos se aproximam do limite do passeio junto ao início da passadeira, 

para iniciarem o atravessamento.  ----------------------------------------------------------------------------  

----- EN-17 – Disse concordar com a proposta de tomada de posição, dado que não é 

apenas uma questão de tracejado, é uma questão muito mais profunda, admitindo ser 

plausível e justificável que possa sair da Câmara Municipal uma posição oficial, dando nota 

do estado muito deteriorado do pavimento, das frequentes derrocadas que são corrigidas 

apenas com colocação de baias de desvio, bem como a necessidade de intervenção ao 
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nível da marcação e sinalização vertical e horizontal. Considerou que, apesar de não ser 

uma competência da Câmara Municipal, o Município tem o dever político de exigir uma 

intervenção profunda, garantindo as condições de segurança a todos os que ali circulam. 

Considerou, por isso, que à próxima reunião a Câmara possa vir uma proposta de 

deliberação nesse sentido, a fim de poder ser aprovada e enviada à Infraestruturas de 

Portugal, SA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Centro de Saúde – Disse que a Sra Vereadora Sandra Carvalho, ao ser abordada 

sobre a questão, deveria saber responder que o Município não tem qualquer 

responsabilidade nas obras realizadas no Centro de Saúde, na medida em que foram 

determinadas e definidas pela Administração Regional de Saúde (ARS). Informou que o 

Município não assumiu competências na saúde, e que as responsabilidades que irão 

transitar (quando eventualmente forem assumidas as competências) em matéria de 

trabalhadores, serão apenas quanto aos assistentes operacionais, acrescentando que toda 

a gestão do centro de saúde é matéria que não compete ao Município. Recordou que o 

papel que o Município desempenhou foi o de assumir-se como ‘dono de obra’ para trazer 

para Vila Nova de Poiares algum valor para investir na melhoria daquele espaço, lembrando 

que os projetos são da responsabilidade da ARS, bem como a definição das prioridades de 

intervenção, que foram articuladas entre a ARS, o ACESPIN e a Coordenadora do Centro 

de Saúde. Sublinhou que o Município, aproveitando o Feriado Municipal e a presença da 

Sra. Ministra da Coesão Territorial, tentou sensibilizar o Governo para a necessidade da 

intervenção no restante edifício, tendo sido transmitido haver intenção de que se avance 

com a segunda fase da obra. ----------------------------------------------------------------------------------  

----- Esclareceu que a caldeira já não funcionava há anos e não tem qualquer intervenção no 

aquecimento, referindo que foi também removido um reservatório, que tinha gás até meio, e 

que representava até algum perigo.  -------------------------------------------------------------------------  

----- Sobre a responsabilidade da Câmara Municipal, houve entendimento que, dado o 

estado de deterioração do edifício e espaços exteriores, era preferível aproveitar a verba 

disponível para fazer alguma coisa, do que simplesmente não fazer nada, sendo que foram 

os responsáveis do Centro de Saúde que definiram exatamente o que devia ser feito e onde.  

----- Interveio novamente a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD, referindo que neste 
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momento os técnicos da UCC não têm aquecimento e que a Câmara Municipal, sabendo 

desta situação, deveria fazer alguma coisa. ----------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, reiterando que o Município já faz mais 

do que tem obrigação e que não tem competências para intervir no Centro de Saúde, 

acrescentando que as autoridades com essa competência sabem perfeitamente o que se 

passa e o que está a acontecer, devendo ser eles próprios a tomar essas medidas e intervir.  

----- Acrescentou que a situação possa ser injusta para os técnicos que lá trabalham, mas 

não pode ser imputado o ónus à Câmara Municipal, adiantando que o Município não vai 

gastar mais um cêntimo sequer do seu orçamento para lá colocar aquecedores ou outro 

equipamento.  Recordou que é o Município que, mesmo sem responsabilidade, assume os 

custos com a limpeza dos espaços, disponibilizou telemóveis durante a pandemia para 

facilitar o contacto e atendimento e que foram simplesmente colocados na gaveta, sem 

nunca serem usados, colocou uma trabalhadora no centro de saúde para atender os 

telefones – numa solução que seria temporária e transitória face às exigências da situação 

COVID e que agora já pedem ao Município para que não retire a funcionária. Questionou se 

é justificável o Centro de Saúde ter um segurança, se não seria preferível prescindir desse 

recurso humano e ter alguém para atender os telefones. “Será que as pessoas são assim 

tão violentas que necessitem de um segurança para as guardar?”, questionou. ------------------  

----- Reiterou que compreende a situação dos funcionários, mas não pode ser o município a 

pagar, lembrando que o Município já paga toda a limpeza do espaço exterior, porque tem 

vergonha de ver aquele espaço no centro da vila por cuidar e desmazelado. Acrescentou 

que infelizmente quanto mais o Município der, mais vão pedir para dar, e não pode continuar 

assim. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Concluiu dizendo que os projetos para a segunda fase já estão a ser feitos, com os 

técnicos da ARS, sendo que ao momento estão apenas a faltar os projetos AVAC e que até 

30 de abril será submetida a candidatura e que o Município irá novamente assumir a obra. --  

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

profissionais de saúde devem reivindicar internamente e queixar-se junto das suas 

entidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal, acrescentando que os funcionários têm 



 

 

  

 23  

a capacidade suficiente para saber quem são as entidades com competência para resolver 

os seus problemas e não é certamente a Câmara Municipal que tem de o fazer. ----------------  

----- Reiterou que tudo fará para ajudar a resolver a situação, mas não irá intervir onde não 

tem competência para tal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Ligação ao IP-3 – Deu conta de que o projeto foi assumido pela CIM-RC depois das 

várias diligências desenvolvidas, e que numa primeira fase foi lançado o procedimento 

concursal para elaboração dos estudos técnicos para ligar a A-13 ao IP-3, com ligação a 

Poiares e à Zona Industrial. Acrescentou que depois de um primeiro estudo prévio, com uma 

base orçamental e um estudo de traçado com ganhos de tempo, concluiu-se que o volume 

de investimento desaconselhava que se fizesse tudo de uma só vez, sendo necessário 

dividir o investimento. Apontou ainda que se percebeu que havia ganhos de tempo entre 

Poiares e o IP-3, mas tal já não acontecia na ligação da Ponte Velha a Coimbra, com base 

no traçado já existente, sendo necessário avançar para novo estudo, a fim de se prever um 

investimento futuro, mais profundo, para ligar Vale Carvalhal à A-13, com novas obras de 

arte, mobilização de terras, entre outros, --------------------------------------------------------------------  

----- Para a ligação da Ponte Velha ao IP-3, indicou que foi lançado concurso, com prazos 

que já foram prorrogados por 2 vezes, e que decorrem até final de março. Disse ainda que 

após este procedimento haverá necessidade de projetos de especialidades para pontões, 

obras de arte, águas pluviais, etc, bem como a recolha dos pareceres obrigatórios de 

impacte ambiental, e só depois se poderá avançar com as aquisições de terrenos, que 

implicam negociações, expropriações, e por fim o lançamento da empreitada, num custo 

estimado de 25 milhões de euros. ----------------------------------------------------------------------------  

----- Respondendo à questão do ‘timing’, referiu que na Administração Pública, e cumprindo 

todas as regras da contratação pública, é um processo que irá demorar alguns anos e que, 

infelizmente, já não será presidente da câmara quando a obra for inaugurada. Disse não 

querer criar expectativas nas pessoas que o processo vai ser rápido, porque de facto a 

realidade não é essa, mas é importante que as pessoas saibam que o processo está a 

andar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Feriado Municipal – Fez questão de agradecer a todos os que estiveram presentes e 

ajudaram a dar visibilidade e dignidade ao evento, fazendo um balanço muito positivo. 
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

Agradeceu a presença de todas as entidades e em especial à Sra. Vereadora Maria 

Albertina que esteve presente em todas as ações, desde a sessão solene, inaugurações, 

almoço, sorteio dos vales de apoio ao comércio tradicional e até ao concerto à noite. ----------  

----- 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 46 minutos. -----------  
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