
 

 

 

EDITAL Nº 3 / 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 

7 de janeiro do corrente ano, foram tomadas as seguintes deliberações destinadas 

a ter eficácia externa: 

 

4- Ocupação de Espaço Público (dois lugares de estacionamento) para 

instalação de esplanada - Grade & Oliveira, Lda 

- Aprovado por unanimidade. 

 

5- Situação Social - proposta de apoio - inf. 26/2022 

- Aprovada, por unanimidade, a atribuição de um apoio financeiro no valor de 

404,80€ (quatrocentos e quatro euros e oitenta cêntimos).  

 

6- Programa "Poiares a Pedalar 2022" - Normas de participação 

- Aprovado por unanimidade. 

 

7- Erasmus+ Sport Nature 3.0 | ARSM - Reunião transnacional Mielec - apoio 

financeiro 

- Aprovada, por unanimidade, a atribuição um apoio no valor de 856,54€. 

(oitocentos e cinquenta e seis euros e cinquenta e quatro cêntimos). 

 

8- Minuta de Contrato Programa 2022 | Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares 

- Aprovado por unanimidade. 

 

9- Processo de Obras n.º 10/2021 - Legalização de alterações - Maria Júlia 

dos Santos Laranjeira - Avenida Afonso Henriques, n.172, Vale Verde, Pereiro 

de Além 

- Aprovado por unanimidade. 

 

 



 

 

10- Processo de Obras nº 47/2021 - Alteração ao uso de edifício - António 

José Lucas Cardoso - Rua Padre José Vicente Gomes de Moura, n.º 44, Póvoa 

da Abraveia  

- Aprovado por unanimidade. 

 

11- Licenciamento Simplificado de Instalações de Armazenamento GPL 

Classe A1 - Petrogal, S.A - Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades - Av. 

de Poiares n.º 92 (Quinta das Camélias 

- Aprovado por unanimidade. 

 

12- Pedido de emissão de certidão de compropriedade - Mafalda Filipa Marta 

Dias - artigo nº 232 - Freguesia de Poiares (Santo André) 

- 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, 17 de janeiro de 2022 

A Vereadora da Câmara Municipal 
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