
 

 

EDITAL Nº 27 / 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 

20 de agosto, do corrente ano, foram tomadas as seguintes deliberações 

destinadas a ter eficácia externa: 

 
Apoio a Instituições no âmbito da Pandemia COVID-19  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ratificação da decisão de apoio 

com distribuição de equipamentos/materiais e realização de testes (serológicos e 

antigénio) às instituições:  

ADIP – Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares - Máscaras (400), 

viseiras (12), Testes serológicos (188), termómetro de infravermelhos (1), batas 

descartáveis (20), álcool gel (10 lt), luvas descartáveis (1600) e fatos de proteção 

(EPI) (30);  

APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 

- Máscaras (500), viseiras (30), Testes serológicos (136), Testes nasal de antigénio 

(deteção rápida) (40), batas descartáveis (30), álcool gel (15 lt), luvas descartáveis 

(1000), fatos de proteção (EPI) (30);  

Irmandade Nossa Senhora das Necessidades - Máscaras (1000), viseiras (60), 

Testes serológicos (135), batas descartáveis (30), álcool gel (25 lt), luvas 

descartáveis (2500), termómetro infravermelhos (1), fatos de proteção (EPI) 50);  

CBEISA – Centro de Bem Estar Infantis Santo André - Máscaras (300), viseiras (30), 

Testes serológicos (18), álcool gel (10 lt), luvas descartáveis (500);  

CJSF – Comunidade Juvenil São Francisco - Máscaras (200), luvas descartáveis 

(500), álcool gel (4lt), viseiras (12);  

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares - 

Máscaras (300), Testes serológicos (42), luvas descartáveis (2000), álcool gel (10 

lt), viseiras (30), fatos de proteção (EPI) (30);  



Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares - Máscaras (500), Testes 

serológicos (148), luvas descartáveis (1000), álcool gel (10 lt);  

Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares - Máscaras (200), viseiras (30), luvas 

descartáveis (1000);  

GNR – Guarda Nacional Republicana - Máscaras (300), viseiras (20), luvas 

descartáveis (500), álcool gel (4 lt). 

Situação Social|Proposta Técnica de Apoio 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro no valor de 

1662,48 (mil seiscentos e sessenta e dois euros e quarenta e oito cêntimos), nos 

termos da informação técnica presente.  

Projeto "Volunteer in Poiares: Education and Nature"|Despesas de viagens, 

transferes e despesas inerentes - Ratificação 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de apoio financeiro no 

valor de 1.012,33 (mil e doze euros e trinta e três cêntimos), nos termos da 

informação técnica presente. 

Normas do Evento Solidário "Sou Ativo, sou Solidário"  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta das normas do evento 

solidário “Sou Ativo, sou Solidário”.  

Apoio Pontual - CTEP - Colaboração com o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 

Poiares 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio pontual extraordinário no 

valor de 800€ (oitocentos euros) à CTEP - Companhia de Teatro Experimental de 

Poiares, nos termos da informação técnica.  

Processo de Obras nº 8/2017 - Licenciamento para renovação e ampliação de 

habitação, Cláudia Isabel Antunes de Carvalho – Ervideira 

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

pareceres dos serviços técnicos.  

Processo de Obras nº 16/2021 - Alterações, Patrícia do Carmo Carvalho dos 

Santos - Pereiro de Baixo 

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

pareceres dos serviços técnicos.  

Processo de Obras nº 29/2021 - Licenciamento de construção de edifício 

industrial, Hugo Rosa, Unipessoal, Lda. - Zona Industrial - Polo II, Lote 27 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o aumento de áreas bruta de 

construção (conforme explanado no 1º paragrafo da Informação Técnica): por 

referência à exceção prevista no n.º 5 do art.º 8 do Regulamento da Zona Industrial 

e tendo por consideração a justificação técnica apresentada (necessidade de áreas 

amplas para manuseamento de peças de grandes dimensões e armazenamento de 

matéria prima);  

Mais deliberou aprovar o projeto de arquitetura condicionado à entrega dos 

elementos em falta referentes à chaminé da estufa de pintura.  

Processo de Obras nº 30/2021 - Licenciamento de edifício destinado à 

indústria, Aleixo & Santos, Lda. - Zona Industrial - Polo II, Lote 29  

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

pareceres dos serviços técnicos.  



 

Pedido de Licenciamento de posto de combustível para consumo público - 

PGL, Sabores, Lda representado por Pedro Filipe Ramos Francisco - Avenida 

Manuel Carvalho Coelho 

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

pareceres dos serviços técnicos.  

Processo de Obras nº 30/2018 - Projeto de alterações, Pieter Johan 

Groenewald - Póvoa de Abraveia  

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

pareceres dos serviços técnicos.  

Certidão de compropriedade - Lídia Miriam Contente Pereira - Artigo 1705, 

Freguesia de Arrifana 

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

pareceres dos serviços técnicos.  

Identificação de Ruínas para majoração de IMI  

A Câmara deliberou, por unanimidade, iniciar o procedimento com a notificação 

dos proprietários dos artigos identificados em listagem anexa, concedendo-se 

prazo de audiência prévia de interessados, para se virem manifestar relativamente 

a qualquer alteração que tenha ocorrido com as construções após emissão das 

referidas certidões.  

Programa Eco-Escolas 2020/2021 - Projeto "O Mar Começa Aqui" | Menção 

Honrosa - Voto de Louvor ao Centro Escolar de S. Miguel 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor ao Centro 

Escolar de S. Miguel de Poiares, pela menção honrosa conseguida no âmbito do 

projeto “O Mar Começa Aqui”. 

Programa Eco-Escolas 2020/2021 - Projeto "Alerta Invasoras" | 3º Prémio - 

Voto de Louvor ao Centro Escolar de Arrifana  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor ao Centro 

Escolar de Arrifana, pelo 3º Prémio, conseguido no âmbito do projeto “Alerta 

Invasoras”.  

 

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, 31 de agosto de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 
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