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EDITAL Nº 64 / 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 3 de dezembro, do corrente 

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

 

1- Proposta de não aceitação de competências previstas no decreto-lei nº 

55/2020, de 12 de agosto - Transferência de competências no domínio da ação 

social – Ratificação 

- Aprovado, por unanimidade, ratificar a decisão de submeter à Assembleia Municipal. 

 

4- Proposta de Mapa de Pessoal para 2022 

- Aprovado, por maioria, com a abstenção das senhoras vereadoras do PSD, propor à 

Assembleia Municipal a aprovação.  

 

5- Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2022 

- Aprovado, por maioria, com a abstenção das Senhoras Vereadoras do PSD e submeter à 

Assembleia Municipal. 

 

6- Autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais 

- Aprovado, por maioria, com a abstenção das Senhoras Vereadoras do PSD, e submeter 

à Assembleia Municipal. 

 

7- Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra - Comparticipação 
financeira - projeto 27.1 - Unidades Móveis de Saúde - Cabos na Região de Coimbra 
- Aprovado, por unanimidade, o montante 444,34 € (quatrocentos e quarenta e quatro 
euros e trinta e quatro cêntimos). 
 
8- Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra - Comparticipação 
financeira - projeto 27 - Unidades Móveis de Saúde na Região de Coimbra 
- Aprovado, por unanimidade, o montante de 763,23 € (setecentos e sessenta e três 
euros e vinte e três cêntimos). 
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9- Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra - Comparticipação 
financeira - projeto 64 - Programa de Apoio à Redução Tarifária - PART 2020 
- Aprovado, por unanimidade, o montante 1.409,59 € (mil quatrocentos e nove euros e 
cinquenta e nove cêntimos). 
 
10- Atualização das taxas e preços dos Regulamentos Municipais para 2022 
- Aprovado, por maioria, com a abstenção das Senhoras Vereadoras do PSD. 
 

11- Associação de Patinagem de Coimbra - Pedido de cedência de espaços - CCP 
- Aprovado, por unanimidade. 
 
12- Centro de Emprego e Formação Profissional - Pedido de cedência de espaços – 
CCP 
- Aprovado, por unanimidade. 
 

13- Centro de Emprego e Formação Profissional - Cedência Espaço CCP - 
Realização de sessões para divulgação de ofertas formativas 
- Aprovado, por unanimidade. 
 

14- Natal em Atividade 2021 | Normas de funcionamento 
- Aprovado, por unanimidade. 
 

15- Processo de Obras n.º 45/2021 - legalização de um anexo e alterações 
efetuadas em moradia - António João Rodrigues Ferreira - Rua Manuel Lopes 
Antão - Venda Nova 
- Aprovado, por unanimidade. 
 

16- Processo de Obras n.º 49/2021 - Reabilitação de moradia unifamiliar - 
Valdemar Carvalho - Rua da Igreja - Santa Maria 
- Aprovado, por unanimidade. 
 

17- Listagem de edificações devolutas - Ferreira, Safaíl, Vendinha e 
Entroncamento - inicio dos procedimentos tendentes à audiência de interessados, 
relativamente à intenção do Município de considerar as respetivas edificações em 
situação de devolutas 
- Aprovado, por maioria, com a abstenção das Senhoras Vereadoras do PSD, aprovar o 
início dos procedimentos tendentes à audiência de interessados. 
 
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, 11 de dezembro de 2021 

A Vereadora da Câmara Municipal 
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