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EDITAL Nº 56 / 2021 

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

 

 

ANA LARA HENRIQUES DE OLIVEIRA, Vereadora 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 5 de novembro, do corrente 

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

 

Nomeação de representante na CPCJ 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de designação da Técnica Superior, 

Maria de Fátima Roxo Vitorino, como representante do Município na CPCJ 

  

Designação de representante do Município em empresas locais e entidades 

participadas 

A Câmara deliberou por maioria, com a abstenção das Senhoras Vereadoras eleitas pelo PSD, 

aprovar a designação do Senhor Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Sousa 

Henriques, como representante do Município nas seguintes entidades:  

Águas do Centro Litoral, S.A  

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Beira Centro, C.R.L.  

Beiragás - Companhia de Gás das Beiras, S.A.  

ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, SA  

APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior E.I.M S. 

FAM – Fundo de Apoio Municipal  

Associação Coimbra Região Digital  

Associação Nacional de Municípios Portugueses  

DUECEIRA – Associação de desenvolvimento do Ceira e Dueça  

AIRC – Associação de Informática da Região Centro Comunidade Intermunicipal da 

Região de Coimbra.  

Mais deliberou aprovar a designação da Senhora Vereadora Ana Lara Henriques de 

Oliveira como representante do Município nas seguintes entidades:  

MUNICÍPIA, S.A  
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Associação Qualifica – oriGIn Portugal 

Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2  

Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas  

Associação de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra.  

Deliberou ainda aprovar a designação da Senhora Vereadora Maria da Luz Pereira 

Pedroso como representante nas seguintes entidades:  

Cesab – Centro de Serviços do Ambiente  

Areac – Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro.  

 

Dueceira - Candidatura "Terras da Chanfana" - Comparticipação financeira;  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de uma comparticipação 

financeira à Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no montante de 

2.183,82 €, destinada a financiar 1/4 do valor do autofinanciamento da candidatura “Terras 

da Chanfana (Valorização da Marca Territorial)” apresentada ao Aviso nº CENTRO-41-2021-

03.  

 

Dueceira - Protocolo de Cooperação entre Dueceira e a Agência de Desenvolvimento 

Gardunha 21 - Comparticipação financeira 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de uma comparticipação 

financeira à Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no montante de 

2091,24€, destinada à partilha do esforço financeiro suportado pela Agência de 

Desenvolvimento Gardunha 21.  

 

Centro de Competências da Caprinicultura - Apresentação de candidatura à Assistência 

Técnica PDR-2020 - Área 4 - Observação da agricultura e dos territórios rurais - área 

temática - Inovação  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a autorização ao Centro de Competências da 

Caprinicultura para propor uma candidatura ao concurso do PDR 2020 com o n.º 20.2.4. 

Assistência técnica RRN - Área 4 (Observação da agricultura e dos territórios rurais) 

autorizando a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares e realizar a gestão deste projeto.  

 

Programa Nascer + | Processo nº 9827  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio no âmbito do programa 

Nascer Mais, nos termos da informação técnica com registo myDoc nº 12915/2021.  

 

Programa Nascer + | Processo nº 10740 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio no âmbito do programa 

Nascer Mais, nos termos da informação técnica com registo myDoc nº 12697/202. 

 

Associação iCreate - Atribuição de Apoio Extraordinário - Livros de Autor 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio extraordinário à 

Associação iCreate, no montante de 1.000,00€ (mil euros), nos termos da informação com 

registo myDoc nº 13312/2021.  
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Processo de Destaque - art. 2241-P-Arrifana - correções - Francisco José Campos 

Carvalho 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão de certidão de destaque, nos termos 

dos pareceres dos serviços técnicos e condições impostas.  

 

Processo de Obras nº 52/2020 - projeto de alterações - Ansell Portugal - Industrial 

Gloves, Soc. Unipessoal, Lda - Lotes 1, 2 e 18 do Pólo I da Zona Industrial de Vila Nova de 

Poiares  

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

serviços técnicos e condições impostas.  

 

Programa A Nossa Floresta 2021/22 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Programa A Nossa Floresta, bem como as 

normas de participação para a edição de 2021/2022.  

 

Beneficiação do Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares - proposta de adjudicação 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório final e propostas dele constantes, 

bem como a proposta de adjudicação à sociedade Argoconstrutora – Construção Civil, Lda, 

pelo montante de 647.720,28€.  

Mais deliberou aprovar a minuta de contrato de empreitada e considerá-lo isento de 

fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do estabelecido na Lei n.º 27-A/2020 de 

24 de julho, a qual procede à segunda alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março (Orçamento 

do Estado para 2020), e à alteração de diversos diplomas, mais concretamente no artigo 7.º - 

Alteração à Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 46º. 

 

Para constar se publica este edital e outros de igual teor que, vão ser afixados nos lugares 

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

 

 

Vila Nova de Poiares, 18 de novembro de 2021 

A Vereadora da Câmara Municipal 

 

 

 

 

http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/
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