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EDITAL Nº 8 / 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 4 de fevereiro, do corrente ano, 

foram tomadas as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa: 

 

3- IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional - Pedido de cedência de espaços - 
CCP - Centro Cultural de Poiares 
- Aprovado, por unanimidade. 
 
6- DUECEIRA - Pedido de Comparticipação financeira - Anúncio 01/Operação 10.3/2017, 
medida 10.3 - Cooperação Internacional e Transacional dos Grupos de Ação Local - 
"ECONOMIA VERDE - USO MÚLTIPLO DA FLORESTA - GREEN ECONOMY - MULTIPLE USE OF 
FOREST 
- Aprovada, por unanimidade, a transferência no montante de 330,17€ (trezentos e trinta euros 
e dezassete cêntimos). 
 
7- DUECEIRA - Pedido de Comparticipação financeira - presença na BTL 2022 
- Aprovada, por unanimidade, a transferência no montante de 3.214,73€ (três mil, duzentos e 
catorze euros e setenta e três cêntimos). 
  
8- Situação social | Proposta de apoio - proc. 1527/2022 
- Aprovada, por unanimidade. 
 
9- Covid-19 - Escola de Acolhimento - Refeições (ano letivo 2020/2021) 
- Aprovada, por unanimidade, a transferência de 278,86€ (duzentos e setenta e oito euros e 
oitenta e seis cêntimos. 
 
10- Projeto "Volunteer in Poiares - Education and Nature" | Centro de Convívio do 
Carvalho 
- Aprovada, por unanimidade, a atribuição de um apoio financeiro, no montante de 200,00€ 
(duzentos euros). 
 
11- Proposta de Apoio - Camila Rodrigues Rebelo 
- Aprovada, por unanimidade, a atribuição de um apoio de 1500€ (mil e quinhentos euros). 
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12- Prémios da VII edição do Concurso Literário do Conto e Poesia, referente ao ano de 
2021 
- Aprovada, por unanimidade, a atribuição dos prémios. 
 
13- Pedido de Emissão de Certidão de Destaque - João Manuel Limpo Marçal- prédio misto 
com registo nº 4256/20060825 de Arrifana 
- Aprovado, por unanimidade. 
 
14- Pedido de emissão da certidão do não exercício do direito de preferência - Pieter 
Johan Groenewald - art.º 4272 - Arrifana - Para Ratificação 
- Ratificado, por unanimidade. 
 
15- Processo de Obras nº 46/2021 - Legalização de Piscina - Nuno Miguel Reis da Silva - 
Quelha do Vale da Rendeira, n.º 7, Póvoa da Abraveia 
- Aprovado, por unanimidade. 
 
16- Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal - Pedido Esclarecimentos e resposta 
no âmbito do procedimento de contratação pública - Para Ratificação 
- Ratificado, por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras eleitas pelo PSD. 
 
17- Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pedonal - Esclarecimento prestado - Para 
Ratificação 
- Ratificado, por maioria, com a abstenção das Sras. Vereadoras eleitas pelo PSD. 
 

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, 10 de fevereiro de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal 
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