EDITAL Nº 38 / 2022
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 16 de setembro, do corrente ano,
foram tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:
1- Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima - Pacto de Autarcas para o Clima e
Energia
- Aprovado, por unanimidade. Submetido à Assembleia Municipal.
2- Proposta de Expropriação para execução da empreitada de Redes de drenagem de águas
residuais de São Miguel de Poiares, Entroncamento de Poiares, Vendinha e Segundeira Proposta nº 86/2022
- Aprovado, por unanimidade, nos termos da proposta.
4- Casa Pronta - Não-Exercício do direito de preferência - art. matricial nº 1137 – Ratificação
- Ratificado, por unanimidade.
5- Casa Pronta - Não-Exercício do direito de preferência - art. matricial nº 4179 - Ratificação
- Ratificado, por unanimidade.
6- Casa Pronta - Não-Exercício do direito de preferência - art. matricial nº 2156 – Ratificação
- Ratificado, por unanimidade.
7- Pedido de ocupação de via pública - Álvaro Manuel Monteiro Pires - Algaça
- Aprovado, por unanimidade.
10- Fixação da participação no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) Receita a arrecadar no ano económico de 2023
- Aprovado, por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras Maria Albertina Ferreira e Sandra
Carvalho, do PSD, o lançamento de uma participação de 5%. Submetido à Assembleia Municipal.
11- Fixação da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para aplicação em 2023
- Aprovada, por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras Maria Albertina Ferreira e Sandra
Carvalho, do PSD, a taxa de: Prédios rústicos - 0.8% - Prédios urbanos – 0.45%. Submetido à
Assembleia Municipal.
12- Fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) - Receita a arrecadar no ano
económico de 2023
- Aprovado, por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras Maria Albertina Ferreira e Sandra
Carvalho, do PSD, o percentual de 0.25%. Submetido à Assembleia Municipal.
13- Lançamento da derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), para o ano de 2023

- Aprovada, por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras Maria Albertina Ferreira e Sandra
Carvalho, do PSD, uma Derrama de 1.5%. Submetido à Assembleia Municipal.
14- Apoio Financeiro para pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) do Regadio de Ribas
- Proposta nº 85/2022
- Aprovado, por unanimidade, um apoio financeiro de 61,29 € (sessenta e um euros e vinte e nove
cêntimos).
15- Aquisição de eletricidade no mercado livre - LOTE 1 BTN, ao abrigo do acordo quadro para
fornecimento de eletricidade da Central de Compras da CIM Região de Coimbra - Acordo
Quadro (AQ) 01/2020 - Decisão de contratar e autorização da despesa; Propor à Assembleia
Municipal a autorização de assunção de compromissos plurianuais para 2023; Aprovação das
peças do procedimento; Nomeação do júri do Procedimento; Nomeação do gestor do contrato
- Aprovada, por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras Maria Albertina Ferreira e Sandra
Carvalho, do PSD, a submissão à Assembleia Municipal, para prévia autorização dos encargos para os
anos económicos de 2022 e 2023 e emissão da autorização prévia para a assunção de compromissos
para o ano de 2023.
16- Requerimento Nascer Mais - Proc. nº 10083
- Aprovado, por unanimidade.
17- Mercado Antigo/ Alimentação dos grupos de animação
- Aprovado, por unanimidade, um apoio extraordinário a Centro de Convívio do Carvalho - 206,50 €
(duzentos e seis euros e cinquenta cêntimos); Centro Recreativo e Cultural de Sabouga - 206,50 €
(duzentos e seis euros e cinquenta cêntimos) e Associação Cultural Grupo Folclórico e Etnográfico de
Vila Nova de Poiares - 119,00 € (cento e dezanove euros).
18- APPACDM - Pedido de Transporte - Ratificação
- Ratificado, por unanimidade.
19- Associação Mosqueiros do Alva - Torneio Internacional de Pesca à Pluma 2022 | Solicitação
de Apoio
- Autorizado, por unanimidade, com associação à organização, na qualidade de Co-organizadora.
20- Confraria da Chanfana - Protocolo de Atribuição de Apoios Financeiros | 2022
- Aprovado, por unanimidade.
21- Processo de Obras n.º 26/2021 - Licenciamento de construção de armazém para
parqueamento de veículos agrícolas - João Manuel Limpo Marçal - Rua do Ercasol, n.º 88, Casais
- Aprovado, por unanimidade, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições impostas.
22- Processo de destaque nº 8/2022 - João Marco Silva da Costa
- Aprovado, por unanimidade, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições impostas.
23- Vistoria a imóvel em risco de insalubridade, segurança e más condições de arranjo estético
- Balteiro-Arrifana - Notificação
- Aprovado, por unanimidade, nos termos apresentados no parecer dos serviços técnicos e condições
impostas.
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, 22 de setembro de 2022
A Vereadora da Câmara Municipal
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