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EDITAL Nº 84 / 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 
17 de dezembro, do corrente ano, foram tomadas as seguintes deliberações 
destinadas a ter eficácia externa: 
 
2 - Proposta para atribuição de medalha Municipal de bons serviços e 
ratificação de despacho de remessa à Assembleia Municipal - Proposta nº 
68/2021 
- Aprovado, por unanimidade, ratificar o despacho de remessa da proposta à 
Assembleia Municipal para a competente deliberação.  
 
3- Pedido de apoio ao abrigo do "Regulamento de Formas de Apoio às Juntas 
de Freguesia"- Freguesia de S. Miguel de Poiares - Proposta nº 66/2021 
- Aprovado, por un
vinte e sete euros e um cêntimo) de forma a viabilizar a ação em curso de gestão de 
combustível com recurso a pastorícia, considerando que a mesma se reveste de 
relevante interesse público e remeter a decisão da Câmara Municipal à Assembleia 
Municipal para os fins previstos no artigo 4º do Regulamento de Formas de Apoio 
às Juntas de Freguesia. 
 
4- Pedido de cedência de espaço - CBEISA - Auditório CCP - Proposta nº 
69/2021 
- Aprovado, por unanimidade. 
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5- Pedido de cedência de espaço - Filarmónica Fraternidade Poiarense - Salão 
de Congressos CCP - Proposta nº 70/2021
- Aprovado, por unanimidade. 
 
8- Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra - Comparticipação 
financeira relativa ao projeto 61 - EDP/DPO - Encarregado de Proteção de 
Dados/DATA Protection Officer 
- 
euros e trinta cêntimos). 
 
9- Anulação de créditos prescritos 
- Aprovado, por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras do PSD, no 

cêntimos), referentes aos fornecedores: Basreboques  Basc. Reb. Semi-Reboques 

pr  
 
10- Programa NASCER+ | Processo com registo n.º 10740 
- Aprovado, por unanimidade. 
 
11- Proposta técnica de Atribuição de Subsídio ao Agrupamento de Escolas | 
Visitas de Estudo | Alunos com Insuficiência Económica 
- Aprovado, por unanimidade, nos termos da informação técnica nº 14982/2021.  
 
12- Proposta técnica de Apoio para Despesas com Cadernos de Atividades | 
Requerimentos fora do prazo estabelecido 
- Aprovado, por unanimidade, , nos termos da proposta técnica nº 14941/2021. 
 
13- Protocolo EPIS para o ano letivo 2021/2022 
- Aprovado, por unanimidade, comparticipação financeira à Associação EPIS | 
Empresários pela Inclusão Social, para o presente ano letivo 2021/22, no valor de 

 
 
14- Programa Eco-Escolas 2021/2022- Protocolo de Parceria 
- Aprovada, por unanimidade, a subscrição do Protocolo de Parceria entre o 
Município de Vila Nova de Poiares e a ABAE  Associação Bandeira Azul da Europa. 
 
15- Projeto "Volunteer in Poiares:Education and Nature" - Despesas de 
viagens, tranferes e outros (regresso 
- ezentos e 
oitenta e seis euros e quarenta e dois cêntimos). 
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16- CARNAVAL 2022 - Valorização da Participação das 
Associações/Instituições Proposta nº 67/2021
- Aprovado, por unanimidade 
 
17- Processo de Obras nº 56/2020 - Projeto de alterações - António Luís 
Trafaria dos Santos - Pólo I da Zona Industrial, Lote 72 
- Aprovado, por unanimidade 
 
18- Edificações Devolutas (ZI e ARU) 2020/2021 - listagem final para 
comunicação AT 
- Aprovada, por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras do PSD, a listagem 
final dos artigos matriciais a serem comunicados à Autoridade Tributária e 
Aduaneira. 
 
20- Tarifário de limpeza de fossas para os próximos 4 anos - Proposta nº 
71/2021 
- Aprovado, por maioria com a abstenção das Sras. Vereadoras do PSD. 
 
21- Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal - procedimento de 
contratação pública 
- Aprovado, por maioria com os votos contra das Sras. Vereadoras do PSD: as peças 
do procedimento, bem como a decisão de não contratação por lotes; o júri do 
procedimento; a definição do preço anormalmente baixo o preço da proposta que 
seja 40% ou mais inferior ao preço base; a definição do critério de adjudicação 
segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, através da 
modalidade multifator;  a definição do critério de desempate recaia sobre a 
proposta que apresentar mais baixo preço, ou seja, melhor classificação no que se 

empate a opção recairá sobre aquela que apresentar o maior valor do contrato 
executado idêntico ao contrato a celebrar. 
 
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, 28 de dezembro de 2021 
A Vereadora da Câmara Municipal 

 
 
 
 


