
 

 

EDITAL Nº 59 / 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 19 de novembro, do 

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

 

1 - Proposta de Apoio Financeiro Extraordinário - Comparticipação na Aquisição de 

Viatura - Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares 

- Proposta n.º 58/2021  

– Aprovado por unanimidade o valor de 40.000,00 € (quarenta mil euros). 

 

2 - Proposta de Parceria entre AEDP e o Município para a realização da Campanha 

de "Natal para Todos 2021" - Comércio Local em Vila Nova de Poiares III Edição - 

Proposta n.º 59/2021  

– Aprovado por unanimidade o valor de 1.800,00 € (mil e oitocentos euros). 

 

3- Consolidação da mobilidade de Maria do Céu Bento Simões Neves 

– Aprovado por unanimidade  

 

4 - Co-organização - Sessão de Testes de Rali Poyares Rotações-Associação – 

Ratificação  

– Aprovado por unanimidade ratificar o deferimento do pedido. 

 

5 - Pedido de cedência de espaço - Auditório do CCP – CBEISA  

– Aprovado por unanimidade 

 

 6 - Co-organização do 1º Encontro Nacional Toyota Land Cruise - Poyares Rotações-

Associação  

– Aprovado por unanimidade 

 

7 - Pedido de cedência de espaço - Auditório do CCP - ZIF de Santo André  

– Aprovado por unanimidade 

 



 

10 - CIM-Região de Coimbra - Comparticipação Financeira - Projeto do CadaSRTu RC-

Cadastro Simplificado do Território Rústico-Balcões BUPi  

– Aprovado por unanimidade o valor de 8.295,25 € (oito mil duzentos e noventa e cinco 

euros e vinte cinco cêntimos), a repartir pelos anos de execução da candidatura (2021-

1363,94 €; 2022-5.073,60 €; 2023-1.857,71 €, sendo o efetivo pagamento efetuado de 

acordo com a realização da despesa ao longo desse período. 

 

11 - Situação Social|Proposta de Apoio - Registo 13981/2021  

– Aprovado por unanimidade 

 

12 - Processo de Obras nº 36/2018 - Licenciamento de alteração e ampliação de 

edifício de apoio ao posto de combustíveis - Alves Bandeira & Ca. SA  

– Aprovado por unanimidade projeto de arquitetura. 

 

13 - Processo de Obras nº 34/2021 - Licenciamento de ampliação de moradia - Rua 

João Paulo II, 37, Vila Chã - João Rafael Simões Correia  

– Aprovado por unanimidade projeto de arquitetura. 

 

14 - Pedido de Licenciamento para Ocupação de Espaço - Beco do Jardim nº 7 - Stand 

Car Margem do Ceira, Lda. representado por Mário Jorge Grazina Henriques  

– Aprovado por unanimidade  

 

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, 03 de dezembro de 2021 

A Vereadora da Câmara Municipal 
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