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EDITAL Nº 29 / 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 

3 de setembro, do corrente ano, foram tomadas as seguintes deliberações 

destinadas a ter eficácia externa: 

 

Pedido de cedência de espaços (Complexo Desportivo) - C.B.E.I.S.A. – 

Ratificação  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de cedência do espaço do 

Complexo Desportivo ao C.B.E.I.S.A., nos termos da informação com registo myDoc 

nº 10340/2021.  

Pedido de cedência de espaços (Complexo Desportivo) - C.B.E.I.S.A. – 

Ratificação  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de cedência do espaço do 

Complexo Desportivo ao C.B.E.I.S.A., nos termos da informação com registo myDoc 

nº 10342/2021.  

 Pedido Utilização de Espaço-Estádio Rui Manuel Lima - Jogo Veteranos C. F. 

Os Idosos - 11/09/2021  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de cedência do espaço do 

Estádio Municipal Rui Manuel Lima ao C.F. Os Idosos, nos termos da informação 

com registo myDoc nº 10593/2021. 

Pedido Utilização de Espaço-Estádio Rui Manuel Lima - Jogos Veteranos C. F. 

Os Idosos - Até ao final do Ano 2021  



 

2 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de cedência do espaço do 

Estádio Municipal Rui Manuel Lima ao C.F. Os Idosos, nos termos da informação 

com registo myDoc nº 10594/2021.  

Situação de Violência Doméstica | RIAVVD | Pedido de Colaboração – 

Ratificação   

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de apoio nos termos da 

informação técnica com registo myDoc nº 10563/2021. 

Situação Social | situação de precariedade financeira - proc. nº10316- 

Ratificação  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de apoio nos termos da 

informação técnica com registo myDoc nº 10316/2021.  

Situação Social | Apoio para material escolar - proc.10625 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio nos termos da informação 

técnica com registo myDoc nº 10625/2021.  

Ação Social Escolar | Pedido de isenção de pagamento da componente de 

alimentação | Proposta Técnica  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento da 

comparticipação familiar no âmbito das refeições escolares nos termos da 

informação técnica com registo myDoc nº 10476/2021.  

Ação Social Escolar | Pedido de isenção de comparticipações  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de 

comparticipações nos termos da informação técnica com registo myDoc nº 

10620/2021.  

Pedido de comparticipação no Transporte Escolar - Proc. 9348  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de passe 

escolar nos termos da informação técnica com registo myDoc nº 10452/2021.  

Normas reguladoras POIARTES 2021 | Mostra Nacional de Artesanato, 

Agrícola, Comercial, Industrial, Gastronomia e Caprinicultura  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as normas reguladoras da 

POIARTES 2021.  

Minuta de Contrato Programa 2021 | CIKP - IKIGAI Clube de Karaté 

VNPoiares 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato programa a 

celebrar com o CIKP – IKIGAI Clube de Karaté de Vila Nova de Poiares.  

Processo de Obras nº 34/2018 - Licenciamento de Alterações - Alves Bandeira, Lda 

- Av. ª Manuel Carvalho Coelho  

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Marcos Bento, 

do PSD, deferir a pretensão de acordo com os pareceres dos serviços técnicos.  

Processo de Obras nº 47/2018 - Licenciamento de Alterações - Gonçalo José 

Queirós Pascoal - Vale Verde 

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

pareceres dos serviços técnicos. 

Correção Material da 3ª alteração do PDM de Vila Nova de Poiares  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o procedimento de correção 

material, no âmbito do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 122.º do RJIGT e 

consiste na republicação do Regulamento de Vila Nova de Poiares, com as 

alterações introduzidas pelo Plano de Ordenamento da Albufeira das Fronhas, nos 

termos da informação técnica nº 10366/2021. --  

Coletor de Saneamento na Vendinha - alteração da cedência localizada entre os 

artigos 573 e 574, para norte do artigo 574.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, corrigir a deliberação da Câmara Municipal, 

aprovada em 5/01/2009, procedendo à alteração da cedência localizada entre os 

artigos 573 e 574, para norte do artigo 574, nos termos da informação técnica nº 

10319/2021. 

 

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 outubro de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 
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