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EDITAL Nº 57 / 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 

25 de outubro, do corrente ano, foram tomadas as seguintes deliberações 

destinadas a ter eficácia externa: 

 

Acordo de Cooperação - Associação Cognitária Vasco da Gama – Ratificação  

A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e ao abrigo do disposto no nº 3 

do art.º 35º do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, ratificar a decisão de 

subscrever o Acordo de Cooperação com a Associação Cognitária Vasco da Gama.  

 

Proposta - Intenção de Apoio/Comodato de Veículo - Associação Icreate  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de intenção anexa à 

presente proposta e autorizar o Presidente da Câmara Municipal a subscrevê-la em 

representação do Municipio.  

 

Processo de Limpeza de Terreno - Vendinha – Ratificação  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de notificação, proferida 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de notificação, proferida 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal.  

 

CIM-Região de Coimbra - Comparticipação Financeira do Município - Projeto 

12-Planos Inovadores Combate Insucesso Escolar  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de comparticipação 

financeira apresentado pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 1.991,61 € 

(mil novecentos e noventa e um euros e sessenta e um cêntimo), referente ao 

Projeto 12-Planos Inovadores Combate Insucesso Escolar.  
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CIM-Região de Coimbra - Comparticipação Financeira do Município - Projeto 

25-Sistema Integrado de Videovigilância para Prevenção de Incêndios 

Florestais  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de comparticipação 

financeira apresentado pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 4.272,82 € 

(quatro mil duzentos e setenta e dois euros e oitenta e dois cêntimos), referente ao 

Projeto 25-Sistema Integrado de Videovigilância para Prevenção de Incêndios 

Florestais.  

 

CIM-Região de Coimbra - Comparticipação Financeira do Município - Projeto 

28-CEIIS-Centro Empreendedorismo de Impacto e Inovação Social 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de comparticipação 

financeira apresentado pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 346,88 € 

(trezentos e quarenta e seis euros e oitenta e oito cêntimos), referente ao Projeto 

28-CEIIS-Centro Empreendedorismo de Impacto e Inovação Social. 

 

CIM-Região de Coimbra - Comparticipação Financeira do Município - Projeto 

36-Prevenção, Controlo e Irradicação de Espécies Exóticas Invasoras  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de comparticipação 

financeira apresentado pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 714,71 € 

(setecentos e catorze euros e setenta e um cêntimo), referente - Projeto 36-

Prevenção, Controlo e Irradicação de Espécies Exóticas Invasoras.  

 

Situação Social|Pedido de Apoio - Processo nº 11782/2021  

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

informação técnica nº 11782/2021.  

 

Proposta dos Serviços - Legalização oficiosa de muro em Vale de Gião - Vitor 

Manuel de Oliveira Amado  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços, para 

legalização oficiosa de muro em Vale de Gião em nome de Vitor Manuel de Oliveira 

Amado, nos termos do parecer técnico. 

 

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, 18 de novembro de 2021 

A Vereadora da Câmara Municipal 
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