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EDITAL Nº 34 / 2022 

 

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 5 de agosto, do corrente ano, foram 

tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa: 

 
1- Acordo de Geminação entre o Município de Vila Nova de Poiares e o Município de 
Kumanovo (Macedónia - Proposta nº 70/2022 
- Aprovado, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal. 

 

6- Anulação de débitos prescritos 
- Aprovado, por maioria, com a abstenção da Sra. Vereadora e do Sr. Vereador, do PSD. 

 

7- Pedido de apoio ao abrigo do "Regulamento de Formas de Apoio às Juntas de 
Freguesia"- Freguesia de S. Miguel de Poiares - Proposta nº 74/2022 
- Aprovado, por unanimidade, apoio de 12.000,00 € (doze mil euros) 

- Remeter o assunto à Assembleia Municipal. 

 

8- DESPACHO Nº 75 / 2022 - Aquisição de bens alimentares para confeção das refeições 

escolares com afetação de pessoal nos Refeitórios Escolares dos Centros Escolares do 

Concelho de Vila Nova de Poiares - Autorização prévia para a assunção de 

compromissos para o ano de 2023, nos termos do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, 

de 21/02, na sua redação atual e Autorização prévia da repartição dos encargos para os 

anos económicos 2022 e 2023 - Para ratificação 

- Ratificado, por unanimidade. 

 

9- NASCER + | Programa Municipal de Incentivo à Natalidade - Proc. n.º 7055 
- Aprovado, por unanimidade.  
 
10- POIARTES 2022 | Setor Institucional | Proposta de Isenção de Taxas 
- Aprovado, por unanimidade.  
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11- Proposta de atribuição de Voto de Louvor - Camila Rebelo - Proposta nº 69/2022 
- Aprovado, por unanimidade.  
 
12- Erasmus+ Sport Nature 3.0 - Apoio à Associação Recreativa de São Miguel - 
Despesas de Viagem a Skopje 
- Aprovado, por unanimidade, ao apoio de 932,28 € (novecentos e trinta e dois euros e vinte e 
oito cêntimos). 
 
13- CBEISA - cedência espaço - Complexo Desportivo - Pavilhão Gimnodesportivo - Para 
Ratificação 
- Ratificado, por unanimidade. 

 

14- Clube de Futebol "Os Idosos" - Pedido de Transporte 
- Aprovado, por unanimidade. 
  
15- Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis - Pedido de Transporte 
- Aprovado, por unanimidade. 
 
16- Poyares Rotações - Associação - pedido de apoio e co-organização de evento - 6ª 
edição de PoyaresRotações Motorshow - Proposta nº 71/2022, 
- Aprovado, por unanimidade, apoio de 3.500 € (três mil e quinhentos euros). 

 

17- Centro de Convívio do Carvalho - Pedido de Apoio - Almoço Força Aérea Portuguesa- 

Proposta nº 72/2022 

 - Aprovado, por unanimidade, apoio de 465 € (quatrocentos e sessenta e cinco euros). 
 
18- Minuta de Contrato Programa 2022 | ACRCP - Associação Cultural e Recreativa e 
Caça de Vila Nova de Poiares 
- Aprovado, por unanimidade. 
 
19- Minuta de Protocolo de Cooperação e Comparticipação Financeira 2022 | 
Associação Empresarial de Poiares 
- Aprovado, por unanimidade. 
 

20- Apoio financeiro para a substituição de pavimento do Pavilhão Polidesportivo da 
Associação Recreativa de S. Miguel (ARSM) - Proposta nº 75/2022 
- Aprovado, por unanimidade, apoio de 27.500,00 € (vinte e sete mil e quinhentos euros). 

 
21- Processo de Obras nº 35/2022 - Legalização de alterações - Maria de Fátima dos 
Santos Duarte - Vale Gião, Lote 11 
- Aprovado, por unanimidade, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições 
impostas.  
 
22- Processo de Obras nº 44/2022 - Legalização de pequenas alterações efetuadas em 
edifício de habitação - Paula Cristina dos Santos Mestre e Mário Alberto Santos - Rua 
dos Combatentes da Guerra do Ultramar 
- Aprovado, por unanimidade, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições 
impostas.  
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23- Processo de Obras nº 46/2022 - Construção de uma moradia e anexo - Bernard 
Peter Scott - Rua da Fonte Nova, Venda Nova 
- Aprovado, por unanimidade, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições 
impostas.  
-Aceitar a cedência de área, para domínio público, nas condições indicadas na informação 

técnica.  

 

24- Processo de Obras nº 48/2022 - legalização de alterações efetuadas em moradia e 
de execução de muros de vedação - Albino de Jesus Rodrigues - Quelha Vale da 
Rendeira, Póvoa da Abraveia 
- Aprovado, por unanimidade, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições 
impostas.  
 

25- Processo de Obras nº 30/2017 - licenciamento de alterações - Joaquim Ferreira de 
Carvalho - Pereiro de Baixo 
- Aprovado, por unanimidade, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições 
impostas.  
 
26- Pedido de emissão de certidão de destaque - Paulo Alexandre Duarte José - Safail - 
Art.5673_Poiares Santo André 
- Aprovado, por unanimidade. de acordo com os pareceres dos serviços técnicos. 
 
27- Constituição de compropriedade - Alcibíades dos Santos Antunes - prédios rústicos 

art.ºs n.ºs 1486 e 1487 - Laguas (Alagoa) 

- Aprovado, por unanimidade. de acordo com os pareceres dos serviços técnicos. 
 
28- Proposta de Prorrogação Prazo Art.º 16º do Regulamento Municipal nº 64/2019, de 
15/01 - Botaca Indústria e Comércio de Mobiliário Lda - Proposta nº 73/2022 
- 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, 09 de agosto de 2022 

A Vereadora da Câmara Municipal 
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