
 

 

EDITAL Nº 59 / 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 16 de dezembro, do corrente ano, 

foram tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa: 

 
 1- Tarifário da APIN atualizado para o ano de 2023 - Para ratificação 

- Ratificado, por maioria com a abstenção das senhoras vereadoras do PSD. 
 

 2- Processo de limpeza de terreno em más condições de higiene, salubridade e saúde pública 

no Cimo de Algaça, freguesia de Arrifana - João Antunes Pinto - Notificação - Para ratificação 

- Ratificado, por maioria com a abstenção das senhoras vereadoras do PSD. 
 

 3- Processo de limpeza de terreno em más condições de higiene, salubridade e saúde pública 

no Cimo de Algaça, freguesia de Arrifana - Walter Giampietro - Notificação - Para ratificação 

- Ratificado, por maioria com a abstenção das senhoras vereadoras do PSD. 
 

7- CIM - Região de Coimbra - Pedido de comparticipação financeira - projeto IURC - Cooperação 

América Latina, em Bogotá - Colômbia 

- Aprovado, por unanimidade, comparticipação financeira no montante de 2.711,17 €. 
 

8- CIM - Região de Coimbra - Pedido de comparticipação financeira - projeto 51 - Rede 

Intermunicipal de Bibliotecas 

- Aprovado, por unanimidade, comparticipação financeira no montante de 1.084,99 €. 
 

9- CIM - Região de Coimbra - Pedido de comparticipação financeira - projeto 61 - EPD/DPO - 

Encarregado de Proteção de Dados/DATA Protection Officer 

- Aprovado, por unanimidade, comparticipação financeira no montante de 1.212,20 €. 
 

10- CIM-Região de Coimbra - Pedido de comparticipação financeira - procedimentos de 

auditorias Energéticas das Piscinas Municipais da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Coimbra 

- Aprovado, por unanimidade, comparticipação financeira no montante de 4.765,02 €. 
 

11- CIM-Região de Coimbra - Pedido de comparticipação financeira projeto 94 - Regime Jurídico 

da Segurança do Ciberespaço (RJSC) 

 - Aprovado, por unanimidade, comparticipação financeira no montante de 4.377,85 €. 

 



 

12- Dueceira - Pedido de comparticipação financeira - candidatura de Cooperação 

Interterritorial e Transnacional dos Grupos de Ação Local - "QTS2A - Qualificar o Turismo 

Sustentável, Ativo e Ambiental" 

- Aprovado, por unanimidade, comparticipação financeira no montante de 459,10 €. 
 

13- Dueceira - Pedido de comparticipação financeira - candidatura LIFE LIGNOBIO 

- Aprovado, por unanimidade, comparticipação financeira no montante de 2.014,58 €. 
 

14- Árvores e Presépios de Natal | Concurso 2022 | Normas e Boletim 

- Aprovado, por unanimidade. 

 

15- Protocolo de Parceria Tripartido - Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares e 

Círculo de Artes Plásticas da Academia de Coimbra - Projeto Clube Ciência Viva na Escola 

"CiênciArte" - Para Ratificação 

- Ratificado, por unanimidade. 
 

16- Alargamento de participantes no programa "Natal em Atividade 2022" - Para ratificação - 

DESPACHO Nº 113 / 2022 

- Ratificado, por unanimidade. 
 

17- Pedido de Cedência de Espaços - Estádio Municipal Rui Manuel Lima | Clube de Futebol "Os 

Idosos" | 1º Trimestre de 2023 

- Aprovado, por unanimidade. 
 

18- Pedido de Cedência de Espaços - Complexo Desportivo | Pavilhão Gimnodesportivo | Cáritas 

Diocesana de Coimbra (CATL de Poiares) | dezembro 2022 

- Aprovado, por unanimidade. 
 

19- Pedido de Transporte | Associação Desportiva de Poiares | Janeiro 2023 

- Aprovado, por unanimidade. 
 

20- Pedido de Transporte - Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares 

- Aprovado, por unanimidade. 
 

21- Pedido de emissão de Certidão de Alteração à Propriedade Horizontal do edifício sito no 

lote 7 da Urb. Século XXI - Trod Invest, Lda 

- Aprovado, por unanimidade, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições impostas. 
 

22- Processo de Destaque nº 10/2022 - Horácio Manuel Carvalho dos Santos - artigo inscrito no 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4430, sito na Rua da Beócia, freguesia de Arrifana 

- Aprovado, por unanimidade, de acordo com os pareceres dos serviços técnicos e condições impostas. 
 

23- Proposta de Delegação do Município na CIM-RC das competências relativas à função de 

Entidade Gestora da AIGP de S. Miguel - PROPOSTA Nº 115 / 202 

- 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, 21 de dezembro de 2022 

A Vereadora da Câmara Municipal 
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