
 

 

EDITAL Nº 23 / 2021 
 

Publicidade das deliberações e decisões  
(art.º 56.º do anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro)  

 
JOÃO MIGUEL SOUSA HENRIQUES, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,  

TORNA PÚBLICO em cumprimento do estabelecido no artigo 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro que, na reunião da câmara municipal realizada em 18 de junho, do corrente 

ano, foram tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa: 

 

Acordo de Financiamento das Atividades Exercidas ao Abrigo dos Contratos 
Interadministrativos de Delegação das Competências dos Municípios Enquanto 
Autoridades de Transporte, e Financiamento do Serviço Intermunicipal e Inter-
Regional - Proposta nº 29/2021 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, ao abrigo e para os efeitos 
previstos na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e consequentemente a submeter à Assembleia Municipal para que esta Delibere e 
Aprove:  
a) A minuta do Acordo de Financiamento a celebrar com os municípios com os quais a CIM RC 
procedeu à celebração de contrato interadministrativo de delegação de competências, nos 
termos do documento 1, anexo à presente proposta, que substitui a versão aprovada na 
reunião do Conselho Intermunicipal de 15/11/2019 e retificada e ratificada a 5/12/2019. (RC 
de 6/12/2019 e AM de 20/12/2019). 
b) Que o critério que presidirá à repartição entre os municípios da CIM RC (à exceção do 
município de Coimbra) da obrigação de financiamento a que se refere o “pagamento ao 
operador de serviço público do valor das compensações por obrigações de serviço público, 
previstas no Contrato de Serviço Público, na parte associada às linhas intermunicipais e inter-
regionais que integram a Rede Obrigatória, cujo valor máximo está atualmente estimado no 
valor de € 601.643,30 (seiscentos e um mil seiscentos e quarenta e três euros e trinta 
cêntimos), para primeiro ano de execução do Contrato de Serviço Público - é o seguinte: Vila 
Nova de Poiares – 0%. 
c) Que o critério que presidirá à repartição entre municípios da CIM RC a que se refere “ao 
cumprimento de outras obrigações pecuniárias assumidas pela CIM-RC no âmbito do Contrato 
de Serviço Público, de ocorrência incerta e cujo valor não é possível antecipar no momento 
atual, até ao valor percentual que corresponde ao rácio entre a produção quilométrica anual 
associada às linhas intermunicipais e inter-regionais e a produção quilométrica anual 
associada à Rede Obrigatória do Contrato de Serviço Público, atualmente estimado no valor de 
72,10% é o seguinte: Vila Nova de Poiares: 0%.   
d) Os valores de financiamento que correspondem ao Municipio de Vila Nova de Poiares, no 
montante de 29.755,73€, (vinte e nove mil setecentos e cinquenta e cinco euros e setenta e 



três cêntimos) ou seja a despesa e o compromisso plurianual, nos termos exigidos no artigo 
22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e na alínea c) do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, respeitante ao Acordo de Financiamento das Atividades exercidas ao abrigo 
dos contratos interadministrativos de delegação das competências dos municípios enquanto 
autoridades de Transportes e Financiamento do serviço intermunicipal e inter-regional, nos 
termos do documento 2 anexo à presente proposta.  
APIN - Despacho Nº 41 / 2021 - Compensação Financeira Devida Emergentes da 
Execução do Protocolo de 8 de janeiro de 2020 - Minuta de Acordo - para ratificação -  
Despacho nº 41/2021 
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara 
proferida no despacho nº 41/2021 de 11 de junho, no sentido de, ao abrigo do disposto nas 
alíneas f), dd) e ee) do nº1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei nº75/2013, de 12 de setembro, aceitar e aprovar a nova minuta de Acordo que se 
constituiu como anexo ao Despacho, que adita ao Protocolo celebrado a 8 de janeiro de 2020 a 
formalização da novação referida nos pontos precedentes, e que substitui a anteriormente 
aprovada pela Câmara Municipal na reunião de 7 de maio de 2021, que fica assim 
parcialmente revogada, mantendo-se as demais deliberações tomadas e de comunicar À APIN 
a aceitação e aprovação da nova minuta de Acordo.  
Relatório de Prestação de Contas Consolidadas 2020  
A Câmara deliberou, por maioria com três votos favoráveis do PS e a abstenção do Vereador 
Marcos Bento, do PSD, aprovar os documentos de prestação de contas consolidadas do 
Município de Vila Nova de Poiares referentes ao ano de 2020.  
Mais deliberou, submeter o assunto à Assembleia Municipal para a competente deliberação e 
aprovação.  
Pedido de apoio - Junta de Freguesia das Lavegadas - Projeto de melhoria e conservação 
do cemitério das Lavegadas  
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar o pedido de apoio à Junta de Freguesia de 
Lavegadas, referente a projeto de melhoria e conservação do cemitério das Lavegadas para 
elaboração do projeto de arquitetura e de estabilidade, incluindo o levantamento topográfico.  
Mais deliberou, conceder apoio financeiro e/ou material para a concretização do projeto, até 
ao montante que se estima de 10.000,00 € (dez mil euros).   
Deliberou ainda remeter o assunto ao conhecimento da Assembleia Municipal.  
Fundo Municipal de Emergência - Apoio às Famílias - meses de março e abril - relatório 
final  
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar o relatório final do Fundo Municipal de 
Emergência – Apoio às Famílias, referente aos meses de março e abril.   
Pedido de Apoio | Pagamento de Transporte  
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar o pedido de apoio para pagamento de transporte 
nos termos da informação técnica.   
Situação Social | Proposta Técnica de Apoio Financeiro  
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar a proposta de apoio financeiro a situação social, 
nos termos da informação técnica.  
Atribuição de apoio - Campeonato Nacional de Rally | Categoria Desafio 1000 - Proposta 
nº 30/2021  
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio financeiro no valor de 
500 € (quinhentos euros) ao piloto no âmbito do Campeonato Nacional de Rally – Categoria 
Desafio 1000  
Assembleia Digital MyPolis | Vila Nova de Poiares | Prémios  
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar os prémios a atribuir no âmbito da Assembleia 
Digital MyPolis Vila Nova de Poiares, nos termos da informação técnica.  
Verão em Atividade 2021 | Normas de funcionamento (Covid-19) e Ficha de Inscrição  
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar Normas de funcionamento (Covid-19) e Ficha de 
Inscrição – Verão em Atividade 2021.  



 

Contrato de Comodato | CIKP - IKIGAI CLUBE KARATÉ VNPOIARES 
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar o Contrato de Comodato com CIKP - IKIGAI CLUBE 
KARATÉ VNPOIARES.  
Solicitação de transporte | CBEISA  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de transporte, apresentado pelo 
CBEISA.  
Cedência de Espaço CCP - Auditório – CBEISA  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de espaço no CCP-
Auditório, apresentado pelo CBEISA. 
Cedência Espaço CCP - Salão de Congressos - Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de espaço no CCP-Salão 
de Congressos, apresentado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários.  
Cedência Espaço CCP - Salão de Congressos – AEDP 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de espaço no CCP-Salão 
de Congressos, apresentado pela AEDP.  
Cedência de Espaço CCP - Auditório – APAE 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de espaço no CCP-
Auditório, apresentado pela APAE.  
Solicitação de utilização de Pavilhão | Associação de Patinagem de Coimbra - Para 
ratificação  
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de utilização do 
Pavilhão, apresentado pela Associação de Patinagem de Coimbra.  
Processo de Obras nº 157/2005 - Licença Especial para Obras Inacabadas - Trodi 
Invest, Lda - Urbanização Terraços da Serra - Lote 11 – Entroncamento  
 A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos. 
Processo de Obras nº 19/2021 - Legalização de habitação - Maria Isabel Simões da Silva 
- Rua dos Lameiros, Outeiro de Crasto  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.  
Processo de Loteamento n.º 8/2002, Alvará de Loteamento n.º 2/2005 - Vitor Marques 
Travassos - Pinheirais - Receção definitiva e libertação de caução  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a receção definitiva e libertação de caução do 
Loteamento nº 8/2002.  
Mais deliberou, enviar oficio ao Banco BPI a informar que foi aprovada a receção definitiva e 
que pode ser libertada a totalidade da caução prestada pelo loteador.  
Deliberou também, que seja emitida certidão de cedência de 397m2 a remeter ao loteador 
para correção de áreas (juntar planta de cópia da planta de síntese arquivada em “anexos”).  
Deliberou ainda, remeter cópia da certidão ao Setor do Património do Município para 
regularização dos registos da área rececionada. 
Estratégia local de Habitação  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o documento da Estratégia Local de Habitação.  
Mais deliberou, remeter o assunto para deliberação da Assembleia Municipal.  
 
Para constar se publica este edital e outros de igual teor que, vão ser afixado nos lugares 

públicos de costume e ainda no sitio institucional www.cm-vilanovadepoiares.pt.  

 

Vila Nova de Poiares, 12 de julho de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 
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