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Departamento Administrativo e Financeiro
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DE 03/01/2018
ATA N.º 01/2018

1

2

3

4

5

ASSUNTOS

DELIBERAÇÕES

Aprovação da Ata n.º 24/2017 de 19 de
dezembro de 2017 (Reunião Pública)
Informação estatística sobre o Município de
Cantanhede relativa a 2016 / Para conhecimento
/ Do Instituto Nacional de Estatística, I.P
Petição pública / Abertura da BA5 de Monte Real
a algum tráfego civil

Por unanimidade.---------------------------------------

Programa de regularização extraordinária dos
vínculos precários / Lei n.º 112/2017, de 29 de
dezembro / Para conhecimento
Prorrogação para a entrada em vigor do SNC –
AP (Sistema de Normalização Contabilística para
as
Administrações
Públicas)
/
Para
conhecimento
Convívio para atletas com idades compreendidas
entre os 10 e os 12 anos de idade / Cedência do
Pavilhão do C.F “Os Marialvas” e das Piscinas
Municipais / Isenção do pagamento de taxas /
Ratificação de despacho / Do Clube de Futebol
“Os Marialvas”

A Câmara tomou conhecimento.--------------------

A Câmara tomou conhecimento da referida
petição, aguardando mais esclarecimentos
sobre o assunto para uma eventual tomada de
posição.--------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.--------------------

A Câmara tomou conhecimento.--------------------

A Câmara, por unanimidade e tendo por base
as informações prestadas pela Divisão de
Cultura, Desporto e Turismo, deliberou ratificar,
nos termos do n.º 3, do art.º 35.º, da Lei nº.
75/2013, de 12 de setembro, os despachos
proferidos em 27/12/2017 e 28/12/2017 pela
Senhora Presidente da Câmara, pelos quais
foram autorizadas as isenções dos pagamentos
das taxas devidas, no valor total de 87,68 €,
pelas utilizações do Pavilhão do C.F. “Os
Marialvas” e das Piscinas Municipais de
Cantanhede, ao Clube de Futebol “Os
Marialvas”, para a realização de um convívio
para atletas com idades compreendidas entre
os 10 e os 12 anos de idade, no dia 28 de
dezembro, de acordo com o previsto no n.º 2 do
artigo 15.º, do Regulamento e Tabela de Taxas
pela Concessão de Licenças e Prestação de
Serviços Municipais de Cantanhede.-------------
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Sessão
de
informação
coletiva
para
desempregados do Concelho de Cantanhede /
Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal de
Cantanhede / Isenção do pagamento de taxas /
Ratificação de despacho / da AEC – Associação
Empresarial de Cantanhede
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Autorização da Assunção do Compromisso
Plurianual para o Concurso Público para: Rede
Ciclável Urbana de Cantanhede, por Empreitada
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Festa de Natal e Fim de Ano na Praia da Tocha /
Licença Especial de Ruído / Licença de
Funcionamento de Recinto de Espetáculos e
Divertimentos Públicos / Licença para duas
fogueiras / Pedido de isenção de taxas /
Ratificação de despacho / da Associação de
Moradores da Praia da Tocha
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Processo
n.º
705/17.7BECBR
/
Ação
Administrativa / Autor: Via Certa – Investimentos,
Ld.ª / Réu: Município de Cantanhede /
Nomeação de Advogado / do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Coimbra – Unidade
orgânica 1

A Câmara, nos termos do n.º 3, do art.º 35.º, da
Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, por
unanimidade, deliberou ratificar o despacho
proferido em 21/12/2017 pela Senhora
Presidente, pelo qual foi autorizada a isenção
do pagamento das taxas devidas, no valor total
de 34,53 €, pela utilização do Auditório da
Biblioteca Municipal, à AEC – Associação
Empresarial de Cantanhede, no passado dia
21/12/2017para a realização de uma sessão de
informação coletiva para desempregados do
Concelho de Cantanhede, de acordo com o
previsto no n.º 2 do artigo 15.º, do Regulamento
e Tabela de Taxas pela Concessão de Licenças
e Prestação de Serviços Municipais de
Cantanhede.--------------------------------------------A Câmara, por unanimidade e dando
cumprimento ao disposto na alínea c), n.º 1 do
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro,
deliberou solicitar autorização à Assembleia
Municipal para a assunção dos compromissos
plurianuais, subjacentes ao procedimento para
a “Rede Ciclável Urbana de Cantanhede, por
Empreitada”, nos precisos termos e condições
preconizados na referida informação. A ata foi
aprovada em minuta, quanto a esta parte, para
efeitos imediatos.--------------------------------------A Câmara, nos termos do n.º 3, do art.º 35º, da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por
unanimidade, deliberou ratificar o despacho
proferido em 27/12/2017 pela Senhora
Presidente da Câmara, pelo qual foi autorizada
a isenção do pagamento de taxas, no valor de
105,31 €, à Associação de Moradores da Praia
da Tocha para emissão da Licença de
Funcionamento de Recinto de Espetáculos e
Divertimentos Públicos, Licença Especial de
Ruído e Licença para duas fogueiras, no âmbito
do evento “Festa de Natal e Fim de Ano”,
realizado nos dias 24, 25, 30 e 31 de dezembro
de 2017 e 1 de janeiro de 2018, ao abrigo da al.
d) do n.º 1 do art.º 15.º do Regulamento e
Tabela de Taxas pela Concessão de Licenças
e Prestação de Serviços Municipais de
Cantanhede.--------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, deliberou: 1)
Mandar
contestar
o
Processo
n.º
705/17.7BECBR, que corre termos no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Coimbra, em que é
Autor Via Certa – Investimentos, Ld.ª e Réu o
Município de Cantanhede; 2) Mandatar a
Senhora Presidente da Câmara para indicar
advogado e emitir respetiva procuração para o
efeito. A ata foi aprovada em minuta, quanto a
esta parte, para efeitos imediatos.-----------------
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Constituição da Comissão Municipal de Defesa
da Floresta contra Incêndios

11

Emissão de certidão de Compropriedade / no
lugar de Loureira / Freguesia da Tocha / de Irene
Paiva Ferreira

12

Emissão de certidão de Compropriedade / no
lugar de Samarja / União das Freguesias de
Cantanhede e Pocariça / de Dionísia Maria
Mendonça Machado de Araújo de Carvalho
Rodrigues

13

Atividades culturais, recreativas e desportivas
apoiadas pela Câmara e a realizar no período de
3 a 16 de janeiro de 2018

A Câmara, por unanimidade e tendo por base a
informação prestada pelo Departamento de
Obras e Urbanismo/Gabinete de Recursos
Naturais e bem assim a informação prestada
pelo Diretor do Departamento de Obras e
Urbanismo, deliberou: 1) Aprovar a nova
constituição da Comissão Municipal de Defesa
da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI); 2)
Convidar o Comandante do Corpo de
Bombeiros da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Cantanhede a
integrar a referida Comissão; 3) Solicitar à
Assembleia Municipal a eleição de cinco
presidentes das Juntas de Freguesias/União de
Freguesias do Concelho, para integrar a
referida Comissão Municipal; 4) Solicitar às
restantes entidades a indicação dos restantes
elementos em falta na Comissão Municipal, em
causa. A ata foi aprovada em minuta, quanto a
esta parte, para efeitos imediatos.----------------A Câmara, por unanimidade e tendo por base
as informações prestadas pela Divisão de
Urbanismo e Reabilitação Urbana, deliberou
autorizar a emissão da certidão de
compropriedade, requerida por Irene Paiva
Ferreira, referente a um prédio sito no lugar de
Loureira, Freguesia da Tocha, inscrito na matriz
predial rústica, daquela mesma Freguesia, sob
o artigo n.º 6337º, nos precisos termos do
preconizado na referida informação, mandando
certificar em conformidade. A ata foi aprovada
em minuta, quanto a esta parte, para efeitos
imediatos.------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade e tendo por base
as informações prestadas pela Divisão de
Urbanismo e Reabilitação Urbana, deliberou
autorizar a emissão da certidão de
compropriedade, requerida por Dionísia Maria
Mendonça Machado de Araújo de Carvalho
Rodrigues, referente a um prédio sito no lugar
de Samarja, União das Freguesias de
Cantanhede e Pocariça, inscrito na matriz
predial rústica, daquela mesma Freguesia, sob
o artigo n.º 10691º, nos precisos termos do
preconizado na referida informação, mandando
certificar em conformidade. A ata foi aprovada
em minuta, quanto a esta parte, para efeitos
imediatos.------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-------------------

