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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DE 07/05/2019 
ATA N.º 09/2019  

 
  

ASSUNTOS 
 

DELIBERAÇÕES 

 Aprovação da Ata n.º 08/2019 de 16 de 
abril de 2019 (Reunião Pública) 

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

1 Plano Plurianual de Investimentos 
Previsional 2019-2023 / 2.ª Revisão / 
Aprovação / da Inova – Empresa de 
Desenvolvimento Económico e Social de 
Cantanhede, E.M.-S.A 

A Câmara, por unanimidade, deliberou aprovar a 2.ª Revisão 
ao Plano Plurianual de Investimentos Previsional 2019-2023 
da INOVA – Empresa de Desenvolvimento Económico e 
Social de Cantanhede, E.M.-S.A, documento do qual ficará 
uma cópia arquivada em pasta anexa ao presente livro de 
atas. A ata foi aprovada em minuta, quanto a esta parte, para 
efeitos imediatos.-------------------------------------------------------- 

2 Alteração do local da Reunião Camarária 
de 21 de maio de 2019 

A Câmara, por unanimidade e concordando com os 
fundamentos constantes na proposta apresentada pela 
Senhora Presidente da Câmara, deliberou que a reunião 
pública do Executivo Camarário, agendada para o dia 21 de 
maio de 2019, se realize naquele mesmo dia, pelas 15,00 
horas, nas instalações da APPACDM – Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, 
sitas na Quinta da Fonte Quente - Tocha. A ata foi aprovada 
em minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.------ 

3 Protocolo de Cedência e Utilização das 
Instalações da Escola do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico da Póvoa da Lomba a 
celebrar entre o Município de 
Cantanhede, a União das Freguesias de 
Cantanhede e Pocariça, a Associação 
Bem-Estar Nossa Senhora das Neves e 
o Sporting Clube Povoense 

A Câmara, por unanimidade, deliberou: 1) Aprovar a minuta 
do Protocolo de Cedência e Utilização da Escola do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico da Póvoa da Lomba, a celebrar entre o 
Município de Cantanhede, a União das Freguesias de 
Cantanhede e Pocariça, a Associação Bem-Estar Nossa 
Senhora das Neves e o Sporting Clube Povoense, para o 
desenvolvimento das suas atividades, documento do qual 
ficará um exemplar arquivado em pasta anexa ao presente 
livro de atas; 2) Mandar submeter à Assembleia Municipal a 
aprovação da minuta do referido Protocolo de Cedência e 
Utilização, nos termos da alínea j) do n.º 1 do art.º 25, da Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro; 3) Mandatar a Senhora 
Presidente para proceder à assinatura do mesmo. A ata foi 
aprovada em minuta, quanto a esta parte, para efeitos 
imediatos.------------------------------------------------------------------ 

4 Obras de Beneficiação da Capela do 
Carvalho / Atribuição de subsídio à 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 
de Murtede 

A Câmara, por unanimidade, tendo por base a informação 
prestada pelo Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência e 
bem assim a informação do Departamento Administrativo e 
Financeiro/Divisão Financeira e de Aprovisionamento, 
deliberou atribuir um subsídio no montante de 879,60 € 
(oitocentos e setenta e nove euros e sessenta cêntimos) à 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Murtede, 
destinado a comparticipar nas obras de beneficiação da 
Capela do Carvalho, Freguesia de Murtede, mediante a 
prévia entrega dos documentos de despesa comprovativos 
daquelas obras, de acordo com o disposto na alínea o) do 
n.º 1 do art.º 33 e da alínea e) do n.º 2 do art.º 23, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. A ata foi aprovada em minuta, 
quanto a esta parte, para efeitos imediatos.---------------------- 
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5 10.ª Edição do Cantanhede Ladies Open 
– 2019 / Atribuição de Subsídio ao Clube 
de Ténis de Cantanhede 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base a informação 
prestada pela Divisão de Cultura, Desporto e Turismo e bem 
assim a informação do Departamento Administrativo e 
Financeiro/Divisão Financeira e de Aprovisionamento, 
deliberou de acordo com o disposto na alínea o) do n.º 1 do 
artigo 33 e na alínea e) do n.º 1 do art.º 23, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro: 1) Atribuir um subsídio no valor 
de 13.382,10 € (treze mil trezentos e oitenta e dois euros e 
dez cêntimos) ao Clube Escola de Ténis de Cantanhede, 
para comparticipar nas despesas com a realização do 
Cantanhede Ladies Open, que decorrerá entre os dias 20 e 
26 de maio do corrente ano, nomeadamente, para efetuar o 
pagamento do Prize Money; 2) Assumir outras despesas 
com a organização do evento, nomeadamente, com mão 
d’obra, máquinas, lembranças, materiais diversos e 
impressões num valor total que se estima em cerca de 
2.300,00€ (dois mil e trezentos euros). A ata foi aprovada em 
minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.----------- 

6 XIX Feira do Bolo de Ançã / Atribuição de 
subsídio à Avança – Associação para o 
Desenvolvimento e Promoção Rural da 
Qualidade de Vida do meio Rural de 
Ançã 

A Câmara, por unanimidade, tendo por base as informações 
prestadas pela Divisão de Cultura, Desporto e Turismo e 
pelo Departamento Administrativo e Financeiro/Divisão 
Financeira e de Aprovisionamento, deliberou atribuir à 
Associação para o Desenvolvimento Promoção da 
Qualidade de Vida no Meio Rural de Ançã, um subsídio no 
montante de 850,00 € (oitocentos e cinquenta euros), 
destinado a comparticipar nas despesas com a organização 
da XIX Feira do Bolo de Ançã, que decorreu no dia 14 de 
abril, do corrente ano, de acordo com o disposto na alínea 
e) do n.º 2 do art.º 23.º e na alínea o) do n.º 1 do art.º 33.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. A ata foi aprovada 
em minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos------- 

7 VI Festival de Sopas e Bolo Mulato / 
Atribuição de subsídio à Associação 
Musical da Pocariça 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base as 
informações prestadas pela Divisão de Cultura, Desporto e 
Turismo e pelo Departamento Administrativo e 
Financeiro/Divisão Financeira e de Aprovisionamento, 
deliberou atribuir à Associação Musical da Pocariça, um 
subsídio no montante de 500,00 € (quinhentos euros), para 
comparticipar nas despesas com a realização do VI Festival 
de Sopas e Bolo Mulato, que decorreu nos dias 27 e 28 de 
abril, no lugar de Pocariça, União das Freguesias de 
Cantanhede e Pocariça, ao abrigo do disposto na alínea o), 
do n.º 1, do artigo 33.º e da alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º, 
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. A ata foi aprovada em 
minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.----------- 

8 XVI Encontro Regional de Gaiteiros e 
Mostra Gastronómica / Atribuição de 
subsídio ao Centro Cultural e Recreativo 
da Pena 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base as 
informações prestadas pela Divisão de Cultura, Desporto e 
Turismo e pelo Departamento Administrativo e 
Financeiro/Divisão Financeira e de Aprovisionamento, 
deliberou atribuir ao Centro Cultural e Recreativo da Pena, 
um subsídio no montante de 1.200,00 € (mil e duzentos 
euros), para comparticipar nas despesas com a realização 
do XVI Encontro Regional de Gaiteiros e Mostra 
Gastronómica, que decorreu no dia 5 de maio, no lugar da 
Pena, União das Freguesias de Portunhos e Outil, ao abrigo 
do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 33.º e da alínea 
e) do n.º 2 do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro. A ata foi aprovada em minuta, quanto a esta parte, 
para efeitos imediatos.—---------------------------------------------- 



 
Departamento Administrativo e Financeiro 

 

 

3

 

9 Volta ao Concelho de Cantanhede em 
Ciclismo – Categoria de Cadetes / 
Atribuição de Subsídio ao Clube União 
Vilanovense 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base as 
informações prestadas pela Divisão de Cultura, Desporto e 
Turismo e pelo Departamento Administrativo e 
Financeiro/Divisão Financeira e de Aprovisionamento, 
deliberou atribuir ao Club União Vilanovense, um subsídio 
no montante de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), para 
comparticipar nas despesas com a organização da Volta ao 
Concelho de Cantanhede em Ciclismo, que decorreu no dia 
10 de março, ao abrigo do disposto na alínea o), do n.º 1, do 
artigo 33.º e da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º, da Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro. A ata foi aprovada em minuta, 
quanto a esta parte, para efeitos imediatos.---------------------- 

10 Atribuição do subsídio anual às 
Associações Desportivas do Concelho / 
2019 / Retificação da deliberação de 
Câmara de 16/04/2019 relativamente à 
designação de uma Associação 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base as 
informações prestadas pela Divisão de Cultura, Desporto e 
Turismo e pelo Departamento Administrativo e 
Financeiro/Divisão Financeira e de Aprovisionamento 
deliberou retificar a sua deliberação de 16/04/2019, no 
sentido da atribuição do subsídio no valor de 645,00 € 
passar a ser à Associação Voleibol Gandara Mar, conforme 
preconizado na referida informação. A ata foi aprovada em 
minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.----------- 

11 Doação de documentos à Biblioteca 
Municipal de Cantanhede / Mês de abril 
de 2019 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base a informação 
prestada pela Divisão de Cultura, Desporto e Turismo, 
deliberou aceitar e agradecer as doações constantes da 
relação anexa à informação, prestada por aquela Divisão, 
respeitante ao mês de abril de 2019, a qual ficará arquivada 
em pasta anexa ao presente livro de atas, publicações estas 
que em muito irão enriquecer o espólio bibliográfico da 
Biblioteca Municipal de Cantanhede. A ata foi aprovada em 
minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.----------- 

12 Sessões Coletivas de informação para 
desempregados / Cedência do Auditório 
da Biblioteca Municipal / Isenção de 
taxas / Ratificação de despacho / da AEC 
– Associação Empresarial de 
Cantanhede 

A Câmara, nos termos do n.º 3, do art.º 35.º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, deliberou 
ratificar o despacho proferido em 12/04/2019 pela Senhora 
Presidente da Câmara, pelo qual foi autorizada à AEC – 
Associação Empresarial de Cantanhede, a isenção do 
pagamento das taxas devidas, no valor total de 32,30 €, pela 
utilização do Auditório da Biblioteca Municipal de 
Cantanhede, nos dias 15, 16 e 30 de abril, do corrente ano, 
para a realização de sessões coletivas de informação para 
desempregados, levadas a cabo pelo IEFP, 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.------------------------------- 

13 Reuniões periódicas das Unidades e 
Equipas de Cuidados Paliativos da 
Região Centro / Cedência do Auditório 
do Museu da Pedra / Isenção do 
Pagamento de Taxas / da Coordenação 
Regional dos Cuidados Paliativos da 
ARS Centro 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base a informação 
prestada pela Divisão de Cultura, Desporto e Turismo, 
deliberou autorizar a cedência à Coordenação Regional dos 
Cuidados Paliativos da ARS Centro, do Auditório do Museu 
da Pedra, para a realização de reuniões das Unidades e 
Equipas de Cuidados Paliativos da Região Centro, no 
próximo dia 08/05/2019, com isenção do pagamento de 
taxas no valor de 23,57€, de acordo com o disposto 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 ata foi aprovada em minuta, quanto a esta 
parte, para efeitos imediatos.----------------------------------------- 
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14 «3.ª Caminhada o que nos liga – 
Cantanhede 2019» / Licenciamento do 
evento desportivo / Isenção de taxas / 
Núcleo Regional do Centro da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base a informação 
prestada pela Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos/Secção de Atendimento, Taxas e Licenças, 
deliberou isentar a Liga Portuguesa Contra o Cancro/Núcleo 
Regional do Centro do pagamento das taxas pelo 
Licenciamento do evento “III Caminhada o que nos Liga – 
Cantanhede 2019”, no valor total de 17,68 €, ao abrigo 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 ata foi aprovada em minuta, quanto a esta 
parte, para efeitos imediatos.----------------------------------------- 

15 Proposta de designação de Coordenador 
Técnico no âmbito do Projeto CLDS 4G 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base a informação 
prestada pelo Serviço Municipal de Ação Social deliberou 
designar a Assistente Social, Dr.ª Anabela da Cruz Martins 
Roque, coordenadora Técnica do CLDS 4G, nos precisos 
termos do preconizado na referida informação. A ata foi 
aprovada em minuta, quanto a esta parte, para efeitos 
imediatos.------------------------------------------------------------------ 

16 Proposta de Regulamento de “Bolsas de 
Inovação Científica Professor António 
Lima de Faria” 

A Câmara, por unanimidade e no seguimento da deliberação 
Camarária de 07/08/2018, deliberou mandar submeter à 
discussão pública, pelo prazo de 30 dias, a proposta de 
Regulamento de “Bolsas de Inovação Científica Professor 
António Lima de Faria”, nos termos do disposto no art.º 101 
do CPA, documento do qual ficará um exemplar arquivado 
em pasta anexa ao presente livro de atas. A ata foi aprovada 
em minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.------ 

17 Protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de Cantanhede e os 
Concessionários: Praia e Vida Boa, 
Unipessoal, Ld.ª e Brisa Dançante, Ld.ª / 
No âmbito da vigilância e segurança da 
Praia da Tocha 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base as 
informações prestadas pela Equipa Multidisciplinar de Apoio 
Jurídico, Contencioso e Execuções Fiscais e pelo 
Departamento Administrativo e Financeiro/Divisão 
Financeira e de Aprovisionamento, deliberou: 1) Aprovar a 
minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de Cantanhede e os Concessionários dos bares 
do areal da Praia da Tocha Vida Boa, Unipessoal Ld.ª e a 
Brisa Dançante, Ld.ª, documento do qual ficará um exemplar 
arquivado em pasta anexa ao presente livro de atas, tendo 
em vista a melhoria da qualidade dos serviços de 
assistência, vigilância e segurança na Praia da Tocha, e que 
abrange a vigilância, o socorro, o salvamento e a assistência 
aos banhistas e a coordenação dos Postos de Vigilância das 
Praias do Concelho, bem como a eficaz implementação do 
Sistema Integrado de Vigilância e Socorro – Plano Integrado 
de Salvamento; 2) Mandatar a Senhora Presidente da 
Câmara para proceder à assinatura do referido Protocolo de 
Colaboração; 3) Mandar baixar o processo ao Departamento 
Administrativo e Financeiro/Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento para efetuar os procedimentos 
necessários com vista à contratação dos nadadores 
salvadores, para a época balnear. A ata foi aprovada em 
minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.----------- 
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18 Participação do trabalhador Ricardo 
Jorge da Costa Antunes na concentração 
IV (Absoluta e Júnior) VRSA e na Taça 
Len Brive (França) 

A Câmara, nos termos do n.º 3, do art.º 35.º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, por unanimidade, deliberou 
ratificar o despacho proferido em 24/04/2019 pela Senhora 
Presidente da Câmara pelo qual foi autorizada a 
participação do trabalhador Ricardo Jorge da Costa Antunes 
na Concentração IV (absoluta e júnior) em Vila Real de 
Santo António e na Taça Len Brive França, respetivamente, 
a fim de integrar, como treinador, a Seleção Portuguesa de 
Águas Abertas, nos períodos de 01/05/2019 a 05/05/2019 e 
de 21/05/2019 a 24/05/2019.---------------------------------------- 

19 Comparticipação Financeira do 
Município no projeto “Promoção 
integrada nos produtos turísticos da 
Região de Coimbra” 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base as 
informações prestadas pelo Departamento Administrativo e 
Financeiro/Divisão Financeira e de Aprovisionamento, 
deliberou autorizar a comparticipação do Município de 
Cantanhede, no valor de 4.714,40 € (quatro mil setecentos 
e catorze euros e quarenta cêntimos), no âmbito da 
Candidatura “Promoção Integrada dos Produtos Turísticos 
da Região de Coimbra” promovida pela Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra. A ata foi aprovada em 
minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.----------- 

20 Adjudicação do Concurso Público / 
"Construção do Arruamento de ligação 
da Feira Quinzenal até à Rua dos 
Bombeiros Voluntários, por Empreitada" 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base o relatório final 
emitido pelo Júri do Concurso, deliberou: 1) Adjudicar a 
presente empreitada à empresa Lusosicó – Construções, 
S.A., pelo valor global de 393.393,64€ (trezentos e noventa 
e três mil trezentos e noventa e três euros e sessenta e 
quatro cêntimos) + IVA, nos precisos termos e condições 
constantes do Relatório Final; 2) Aprovar a minuta do 
contrato a celebrar para o efeito, nos termos do disposto no 
número 1, do artigo 98.º, do novo Código dos Contratos 
Públicos. A ata foi aprovada em minuta, quanto a esta parte, 
para efeitos imediatos.------------------------------------------------ 

21 Comissão Municipal de Trânsito – Ata n.º 
1/2019 

A Câmara tomou conhecimento do teor da referida ata, da 
qual ficará um exemplar arquivado em pasta anexa ao 
presente livro de atas, e por unanimidade, deliberou mandar 
implementar as medidas nela preconizadas. A ata foi 
aprovada em minuta, quanto a esta parte, para efeitos 
imediatos.------------------------------------------------------------------ 

22 Emissão de Certidão de 
Compropriedade / No lugar de Mouriscas 
/ União das Freguesias de Cantanhede e 
Pocariça / de António Manuel de Oliveira 
Crespo 

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 pelo Sr. António 
Manuel de Oliveira Crespo referente a um prédio sito no 
lugar de Mouriscas, União das Freguesias de Cantanhede e 
Pocariça, inscrito na matriz predial rústica, daquela 
freguesia, sob o artigo n.º 11115.º, 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.----------------------------------------- 

23 2º Aditamento ao alvará de loteamento 
n.º 10/1995 / Rua da Carapinheira – lote 
n.º 1 / Lugar e Freguesia de Ourentã / 
Lídia Maria dos Santos Carvalho 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo e Reabilitação Urbana 
e bem assim a informação prestada pelo Diretor do 
Departamento de Obras e Urbanismo, deliberou deferir o 2.º 
aditamento ao alvará de loteamento n.º 10/1995, sito na Rua 
da Carapinheira, Lote n.º 1, no lugar e freguesia de Ourentã, 
nos precisos termos e condições constantes da referida 
informação, bem como da informação técnica, prestada por 
aquele serviço em 21/03/2019. A ata foi aprovada em 
minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.----------- 
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24 Atividades Culturais, Recreativas e 
Desportivas apoiadas pela Câmara 

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

 
 


