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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 
Almeida, um CONTRATO DE COMODATO PARA CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO TEMPORÁRIA E 
GRATUITA DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DO VILAR. -----------------------------------------------------------  
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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).” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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“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 
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 
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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.” --------------------------------------------------------------------  

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

----- 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: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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.”--  
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----- 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.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- 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. ---------------------------------------------------------------------   
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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 
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 
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comunidade geral, por se tratar mesmo de uma obrigação institucional a colaboração com os mais 
variados serviços descentralizados do Estado a operar no território Concelhio, regional e nacional. ----  
No mais, sempre se diga que existe cooperação entre a Associação de Estudantes, o Agrupamento 
de Escolas e a Câmara Municipal, em particular no âmbito da educação, da formação, da cultura e 
das artes, cabendo também ao Município prestar o auxílio necessário à satisfação do desiderato 
constitucional e legal conferido às Associações. -----------------------------------------------------------------------   
No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Auditório 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. 
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. ---------------------------------------------------  
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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 
"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.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- 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 
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; --------------------------------------------  
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----- 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.  
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.” ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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