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EDITAL Nº 50 / 2020 

 
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 23 de novembro, 

do corrente ano, foram tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia 

externa: 

Pedido de apoio ao abrigo do "Regulamento da Forma de Apoio às Juntas de 
Freguesia" - Freguesia de Lavegadas 
 A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à Junta de Freguesia de Lavegadas um 
apoio financeiro no valor de 3.444,00 €, (três mil quatrocentos e quarenta e quatro euros) 
para intervenção na Rua do Emigrante, localidade de Moura Morta.  
Mais deliberou, remeter a decisão da Câmara Municipal à Assembleia Municipal para os 
fins previstos no art.º 4º do Regulamento de Apoio às Juntas de Freguesia.  
Atribuição Apoio - Icreate - Decorações e Co-organização do Natal 
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Icreate – Associação um apoio 
extraordinário no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros) para decorações e co-
organização do Natal, nos termos da informação e e-mail adicional.  
Adesão à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão à Rede Nacional de Municípios 
Amigos da Juventude.  
Minuta de Protocolo 2020 - Associação Desportiva de Poiares 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo com a Associação 
Desportiva de Poiares, com as correções apresentadas ao nº 4 da cláusula 4ª.  
Protocolo de Colaboração - apoio financeiro - APPACDM - Centro de Atividades 
Ocupacionais 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um apoio financeiro à APPACDM, através da 
atribuição de um subsídio até ao montante máximo de 50.000,00 (cinquenta mil euros), destinado a 
assegurar parte do “investimento privado” a suportar pela APPACDM, no âmbito da candidatura.  
A comparticipação financeira será atribuída à APPACDM tendo em conta a execução financeira e 
física da obra.  

Mais deliberou aprovar o Protocolo de Colaboração no âmbito da candidatura - Programa 
de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais-3.ª geração, com um apoio financeiro à 
APPACDM, através da atribuição de um subsídio até ao montante máximo de 50.000,00 
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(cinquenta mil euros), destinado a assegurar parte do “investimento privado” a suportar 
pela APPACDM, no âmbito da candidatura.  
Mais deliberou que a comparticipação financeira será atribuída à APPACDM tendo em 
conta a execução financeira e física da obra.  
Parceria entre o Município e AEDP - Concurso de Natal 2020 - Proposta de apoio  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um apoio à AEDP – Associação 
Empresarial de Poiares no valor de 1.650,00 € (mil e seiscentos e cinquenta euros) 
destinado à pareceria na dinamização do comércio local/tradicional - Concurso de Natal 
2020.  
Processo de Obras nº 226/2000 - Cancelamento de garantia bancária - Urbipoiares, 
Sociedade de Construções, Lda - Vale Gião 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a libertação da garantia bancária, prestada 
por Urbipoiares, Sociedade de Construções, Lda. de acordo com o parecer dos serviços 
técnicos.  
Processo de Obras nº 18/2020 - legalização de alterações e alteração ao uso - José 
Carlos Jesus Simões - Rua do Pereiro de Além, n.º 44 - Poiares (Santo André) 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.  
Processo de Obras nº 21/2020 - Construção de moradia - Maria Teresa dos Santos 
Carvalho Rosa - Rua do Soitinho-Crasto  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.  
Processo de Obras nº 66/2020 - Licenciamento de edifício para Centro de Atividades 
Ocupacionais - APPACDM - Vila Nova de Poiares – Avessada 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.  
Pedido de emissão de certidão para constituição de edifício em regime de 
Propriedade Horizontal - Maria de Lourdes Ferreira Lima Pires Monteiro - Cabouco 
- Poiares (Santo André 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.  
Despacho nº 88/2020 - Polo II - Z.I. de Vila Nova de Poiares - Movimento de terras e 
estruturas de contenção- Designação do gestor do contrato e júri do procedimento - 
Para Ratificação 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho nº 88/2020 de designação do 
gestor do contrato e júri do procedimento - Polo II - Z.I. de Vila Nova de Poiares - 
Movimento de terras e estruturas de contenção.  
 

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, 26 de novembro de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 
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