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EDITAL Nº 12 / 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 18 de fevereiro, do 

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

 
1- Minuta de Acordo de Geminação com vila de Marrupa (Moçambique) - Proposta nº 

10/2022 

- Aprovada por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal. 

 

2- Abertura de Procedimento de Concurso Público - Cedência Temporária de 

Exploração do Bar sito no Centro Coordenador de Transportes de Vila Nova de 

Poiares - Proposta nº 11/2022 

- Aprovada por unanimidade, bem como o programa de concurso e caderno de encargos e 

o respetivo júri e remeter à Assembleia Municipal para conhecimento. 

 

4- Afetação de parcela de terreno ao domínio público municipal - artigo 5443 - Proposta nº 

13/2022 

- Aprovada, por unanimidade, e remeter à Assembleia Municipal para deliberação. 

 

7- Pedido de Cedência de Espaço - CCP - CIKP-IKIGAI CLUBE KARATE VN POIARES  

- Aprovado, por unanimidade. 

 

10- CIM-Região de Coimbra - Protocolo de Gestão Conjunta de equipamentos para 

Apoio às Operações de Defesa da Floresta Contra Incêndios nos Territórios da 

CIMRC - Comparticipação Financeira 

- Aprovado, por unanimidade, o montante de 433,57€ (quatrocentos e trinta e três euros e 

cinquenta sete cêntimos). 
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11- CIM-Região de Coimbra - Projeto 64 - Programa de Apoio à Redução Tarifária - 

PART 2021 - Comparticipação Financeira 

- Aprovado, por unanimidade, o montante de 3.500,66€ (três mil e quinhentos euros e 

sessenta e seis cêntimos). 

 

12- Mapa de Fluxos de Caixa relativo ao ano económico de 2021 e Demonstração de 

Desempenho Orçamental de 2021 

- Aprovado, por maioria com a abstenção das Sras. Vereadoras do PSD, e submeter à 

Assembleia Municipal para deliberação.  

 

13- Saldo de Gerência do ano económico de 2021 

- Aprovado, por maioria com a abstenção das Sras. Vereadoras do PSD, e submeter à 

Assembleia Municipal para deliberação.  

 

14- 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e Grandes Opções do Plano 

para 2022 

- Aprovado, por maioria com a abstenção das Sras. Vereadoras do PSD, e submeter à 

Assembleia Municipal para deliberação.  

 

15- Situação Social - Pedido de Apoio - Proc.2293/2022 

- Aprovado, por unanimidade. 

 

16- Situação Social - Pedido de Apoio - Proc.2304/2022 

- Aprovado, por unanimidade. 

 

17- Processo de Obras nº 7/2022 - Licenciamento de construção de moradia 

unifamiliar - Telmo Manuel Seco Barbosa Ferreira - Estrada de Serpins, n.º 50, Vila 

Chã 

- 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 março de 2022 

A Vereadora da Câmara Municipal 
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