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 DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DE 03/09/2019 
ATA N.º 17/2019  

  
ASSUNTOS 

 
DELIBERAÇÕES 

 Aprovação da Ata n.º 16/2019 de 20 de 
agosto de 2019 (Reunião Pública) 

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

1 Proposta de abertura de procedimentos 
concursais comuns para constituição de 
relação jurídica de emprego público, em 
regime de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo 
certo, para o preenchimento de cinco 
postos de trabalho previstos e não 
ocupados no Mapa de Pessoal 

A Câmara, por unanimidade e concordando nos seus 
precisos termos com o preconizado na proposta 
apresentada pela Senhora Presidente da Câmara, 
deliberou: 1) Aprovar a abertura de procedimentos 
concursais comuns para constituição de relação jurídica de 
emprego público em regime de contrato de trabalho, em 
funções públicas a termo resolutivo certo, para o 
preenchimento de cinco postos de trabalho, previstos e 
não ocupados no Mapa de Pessoal, nomeadamente: 1 
técnico superior na área de engenharia civil, 1 técnico 
superior na área de turismo, 1 assistente técnico na área 
de refrigeração e climatização, 1 assistente técnico na área 
administrativa e 1 assistente operacional na área de 
auxiliar de serviços gerais; 2) Mandatar a Senhora 
Presidente da Câmara para definir a constituição do júri do 
respetivo concurso, critérios e demais aspetos atinentes ao 
mesmo. A ata foi aprovada em minuta, quanto a esta parte, 
para efeitos imediatos.----------------------------------------------- 

2 Transferência do Posto Consular 
Honorário / Embaixada da República de 
São Tomé e Príncipe 

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

3 Tomada de posição da AESL no âmbito 
das Alterações às Medidas de Apoio das 
Zonas Afetadas pelos Incêndios de 2017 
/ Da AESL – Associação Empresarial 
Serra Da Lousã 

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

4 VII Feira do Pão e da Broa / Atribuição de 
subsídio à Associação do Grupo Musical 
de Franciscas 

A Câmara, por unanimidade, 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 atribuir à Associação do Grupo Musical de 
Franciscas um subsídio no valor de 1.350,00 € (mil 
trezentos e cinquenta euros) destinado a comparticipar nas 
despesas efetuadas com a realização da VII Feira do Pão 
e da Broa, de acordo com o disposto na alínea e) do n.º 2 
do art.º 23º e na alínea o) do n.º 1 do art.º 33º 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 V Festival da Sardinha Assada na Telha 
e da Batata Assada n’areia / Atribuição 
de subsídio à Associação de Moradores 
da Praia da Tocha (AMPT) 

A Câmara, por unanimidade, 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 atribuir à Associação de Moradores da Praia da 
Tocha um subsídio no valor de 1.350,00 € (mil trezentos e 
cinquenta euros) destinado a comparticipar nas despesas 
efetuadas com a realização do V Festival da Sardinha 
Assada na Telha e da Batata Assada n’ Areia e de acordo 
com o disposto na alínea e) do n.º 2 do art.º 23º e na alínea 
o) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. A ata foi aprovada em minuta, quanto a esta 
parte, para efeitos imediatos.--------------------------------------- 

6 XIV Festival do leitão / Atribuição de 
subsídio à Prodesco – Progresso 
Desporto União das Freguesias Covões 
Camarneira – Associação Desportiva de 
Covões 

A Câmara, por unanimidade, 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 atribuir à Prodesco Progresso Desporto União 
Freguesias Covões Camarneira – Associação Desportiva 
de Covões um subsídio no valor de 1.350,00 € (mil 
trezentos e cinquenta euros) destinado a comparticipar nas 
despesas efetuadas com a realização do XIV Festival do 
Leitão e 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 Obras de Requalificação do Pavilhão 
Gimnodesportivo de Covões / Atribuição 
de subsídio à Prodesco Progresso 
Desporto União Freguesias Covões 
Camarneira – Associação Desportiva de 
Covões 

A Câmara, por unanimidade, 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 atribuir à Prodesco Progresso Desportivo União 
Freguesias Covões Camarneira – Associação Desportiva 
de Covões um subsídio no valor de 47.785,00 € (quarenta 
e sete mil setecentos e oitenta e cinco euros) destinado a 
comparticipar nos custos de Requalificação do Pavilhão 
Gimnodesportivo de Covões, nos precisos termos e 
condições preconizados na referida informação prestada 
pela Divisão de Cultura, Desporto e Turismo e de acordo 
com o disposto na alínea e) do n.º 2 do art.º 23º e na alínea 
o) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. A ata foi aprovada em minuta, quanto a esta 
parte, para efeitos imediatos.--------------------------------------- 

8 Programa de Generalização do 
Fornecimento de Refeições aos alunos 
do 1.º CEB / Programa de Expansão e 
Desenvolvimento da Educação Pré-
Escolar / Parcerias com Entidades 
Locais, Estimativa de Custos e Proposta 
de Minuta de Parceria – 2019/2020 / 
Retificação da Deliberação da Rc de 
20/08/2019 / do Centro Social Paroquial 
de Cadima 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base a informação 
prestada pela Divisão de Educação e Ação Social, 
deliberou retificar a sua deliberação de 20/08/2018, nos 
precisos termos do preconizado na referida informação, 
não celebrando a parceria com o Centro Social e Paroquial 
de Cadima, no âmbito do Programa de Generalização do 
Fornecimento de Refeições aos Alunos do 1.º CEB, 
mandando baixar o processo à Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento, para efetuar os procedimentos 
necessários com vista à contratualização do serviço de 
fornecimento de refeições aos alunos da Escola Básica de 
Cadima. A ata foi aprovada em minuta, quanto a esta parte, 
para efeitos imediatos.----------------------------------------------- 
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9 Sessões coletivas de informação para 
desempregados / Cedência do Auditório 
da Biblioteca Municipal de Cantanhede / 
Isenção do Pagamento de Taxas / 
Ratificação de Despacho / da AEC – 
Associação Empresarial de Cantanhede 

A Câmara, por unanimidade, nos termos do n.º 3, do art.º 
35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou 
ratificar o despacho proferido em 07/08/2019 pela Senhora 
Presidente da Câmara, pelo qual foi autorizada à 
Associação Empresarial de Cantanhede, a utilização no 
dia 08/08/2019, do Auditório da Biblioteca Municipal de 
Cantanhede com isenção do pagamento das taxas devidas 
no valor total de 6,80€, para a realização de sessões 
coletivas de informação para desempregados, levadas a 
cabo pelo I.E.F.P, 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.----------------------------------------- 

10 Febres Cup’19 / Cedência do Complexo 
Desportivo de Febres / Isenção do 
Pagamento de Taxas / do Febres Sport 
Club 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base a informação 
prestada pela Divisão de Cultura, Desporto e Turismo, 
deliberou autorizar a cedência do Complexo Desportivo de 
Febres, com isenção do pagamento de taxas, no valor de 
494,90€ ao Febres Sport Club, para a realização da 3.ª 
edição do Torneio de Futebol de Formação, “Febres 
Cup’19”, a realizar nos dias 14 e 21 de setembro, 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.--------------------------------------- 

11 Festival “Pica No Chão” – Febres / 
Licença de Funcionamento de Recinto 
de Espetáculos e Divertimentos Públicos 
e Licença Especial de Ruído / Isenção do 
Pagamento de Taxas / da Freguesia de 
Febres 

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: 1) Autorizar a isenção do pagamento de taxas à 
Freguesia de Febres para a emissão da Licença de 
Funcionamento de Recinto de Espetáculos e 
Divertimentos Públicos e Licença Especial de Ruído, para 
a realização do “Festival Pica no Chão” que decorreu nos 
dias 30 e 31 de agosto e 1 de setembro, na vila e freguesia 
de Febres, no valor total de 101,76 €, de acordo com o 
disposto na alínea b) do n.º1 do art.º 15 do Regulamento e 
Tabela de Taxas pela Concessão de Licenças e Prestação 
de Serviços Municipais de Cantanhede; 2) Considerando 
que a presente isenção de taxas configura um apoio à 
Freguesia de Febres, mandar submeter a presente 
deliberação à Assembleia Municipal, nos termos do 
disposto na alínea j) do n.º 1 do art.º 25º 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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12 Festas da Gesteira / Licença de 
Funcionamento de Recinto de 
Espetáculos e Divertimentos Públicos e 
Licença especial de Ruído / Isenção do 
pagamento de taxas / Freguesia da 
Sanguinheira 

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: 1) Autorizar a isenção do pagamento de taxas à 
Freguesia da Sanguinheira, para a emissão da Licença de 
Funcionamento de Recinto de Espetáculos e 
Divertimentos Públicos e da Licença Especial de Ruído no 
âmbito do evento “Festa de Arraial da Gesteira”, no valor 
total de 75,25 €, de acordo com o disposto na al. b) do n.º 
1 do art.º 15 do Regulamento e Tabela de Taxas pela 
Concessão de Licenças e Prestação de Serviços 
Municipais de Cantanhede; 2) Considerando que a 
presente isenção de taxas configura um apoio à Freguesia 
da Sanguinheira, mandar submeter a presente deliberação 
à próxima sessão da Assembleia Municipal, nos termos do 
disposto na alínea j) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. A ata foi aprovada em minuta, 
quanto a esta parte, para efeitos imediatos.-------------------- 

13 Evento Gastronómico / III Edição do 
Festival do Galo à Gandareza / Licença 
de Funcionamento de Recinto de 
Espetáculos e Divertimentos Públicos e 
Licença Especial de Ruído / Isenção do 
Pagamento de Taxas / da Associação de 
Moradores da Caniceira 

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 autorizar a isenção do pagamento de taxas à 
Associação de Moradores da Caniceira, para a emissão da 
Licença de Funcionamento de Recinto de Espetáculos e 
Divertimentos Públicos e da Licença Especial de Ruído no 
âmbito do Evento Gastronómico “III Edição do Festival do 
Galo à Gandareza”, no valor total de 75,25 €, de acordo 
com o disposto na al. d) do n.º 1 do art.º 15 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.------------------------------------- 

14 Doação de Publicação do Professor 
Doutor Lima de Faria / “Molecular Origins 
Of Brain And Body Geometry” / 
Aceitação da Doação e Agradecimento 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base a informação 
prestada pelo Diretor do Departamento Administrativo e 
Financeiro, deliberou: 1) Aceitar a doação da publicação 
“Molecular Origins of Brain and Body Geometry – Plato’s 
Concept of Reality Reversed”, da Editora Springer, 
pertencente ao Senhor Professor Doutor António Lima de 
Faria, nos termos do disposto na alínea j) do n.º 1 do art.º 
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, publicação esta 
que em muito irá enriquecer o espólio bibliográfico da 
Biblioteca Municipal de Cantanhede; 2) Agradecer, 
reconhecidamente, ao Senhor Professor Doutor António 
Lima de Faria a tão generosa oferta que em muito irá 
enriquecer o acervo cultural e artístico do Município. A ata 
foi aprovada em minuta, quanto a esta parte, para efeitos 
imediatos.--------------------------------------------------------------- 
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15 Adjudicação do Concurso Público com 
Publicidade Internacional / Prestação de 
Serviços para Instalação de Redes de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios / 
Faixas de Gestão de Combustível (Rede 
Secundária) da Rede Viária do Concelho 

A Câmara, por unanimidade, tendo por base a informação 
prestada pelo Departamento Administrativo e 
Financeiro/Divisão Financeira e de Aprovisionamento, 
deliberou: 1) Adjudicar à Empresa Mendonça & Faustino – 
Limpeza e Manutenção Rural e Urbana, Ld.ª., a “Prestação 
de serviços para instalação de Redes de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios – Faixas de Gestão de 
Combustível (rede secundária) da Rede Viária do 
Concelho de Cantanhede”, nos termos da proposta 
apresentada no montante de 238.213,50€ (duzentos e 
trinta e oito mil duzentos e treze euros e cinquenta 
cêntimos) + IVA, nos precisos termos e condições 
constantes do Relatório Final; 2) Aprovar a minuta do 
respetivo contrato, nos termos do n.º 1 do artº. 98 do novo 
Código dos Contratos Públicos. A ata foi aprovada em 
minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.------uta  

16 Gratificação dos membros das mesas 
nos atos eleitorias / Parlamento Europeu 
/ Transferência de Verbas 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base as 
informações prestadas pela Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos/Secção de Atendimento Taxas e 
Licenças e pela Divisão Financeira e de Aprovisionamento, 
deliberou autorizar a transferência para as Freguesias do 
Concelho das verbas referentes à compensação dos 
membros das mesas das assembleias ou secções de voto, 
respeitantes às eleições para o Parlamento Europeu, do 
dia 26 de maio de 2019, recebida pelo Município de 
Cantanhede, conforme mapa anexo à referida informação 
e que ficará arquivado em pasta anexa ao presente livro de 
atas. A ata foi aprovada em minuta, quanto a esta parte, 
para efeitos imediatos.--------------------------------------------a  

17 Prédio em ruínas / Travessa de Santo 
António, na cidade de Cantanhede – 
União das Freguesias de Cantanhede e 
Pocariça / Maria da Costa Eva Simões  

A Câmara, por unanimidade e tendo por base o auto 
elaborado pela Comissão de Vistorias, deliberou: 1) 
Notificar a Senhora Maria da Costa Eva Simões, 
proprietária do prédio em ruínas sito na Travessa de Santo 
António, na cidade de Cantanhede, União das Freguesias 
de Cantanhede e Pocariça, para no prazo de 30 dias, 
proceder à execução das obras necessárias à correção 
das más condições de segurança e de salubridade, 
designadamente: a) Monitorização regular do estado de 
conservação/estabilidade das paredes existentes; b) 
Manutenção regular do logradouro/terreno, de modo a 
continuar a garantir as adequadas condições de 
salubridade (evitando designadamente a proliferação de 
vegetação espontânea infestante e pragas); 2) Dar 
conhecimento da presente deliberação à União das 
Freguesias de Cantanhede e Pocariça. A ata foi aprovada 
em minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.---- 

18 Emissão de Certidão de aumento do 
número de compartes / Prédio no lugar 
de Mama da Grade / União das 
Freguesias de Sepins e Bolho / 
Ratificação De Despacho / de Maria 
Clara Mamede Pereira dnº 17/2019 
Machado 

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 21/08/2019 pela Senhora 
Presidente da Câmara, pelo qual foi autorizada a emissão 
da certidão de aumento do número de compartes requerida 
pela Sr.ª Maria Clara Mamede Pereira Machado, do prédio 
rústico sito em Mama da Grade, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo n.º 2104, da União das Freguesias de 
Sepins e Bolho.-------------------------------------------------------- 
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19 Emissão de Certidão de 
Compropriedade / Prédios no Lugar de 
Valongo de Cima / Freguesia de Murtede 
/ Ratificação de Despacho / de Augusto 
de Jesus Couceiro 

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 28/08/2019 pela Senhora 
Presidente da Câmara, pelo qual foi autorizada a emissão 
da certidão de compropriedade requerida pelo Sr. Augusto 
Jesus Couceiro dos prédios rústicos sitos em Valongo de 
Cima, inscritos na matriz predial rústica sob os artigos n.º 
8489 e n.º 8490, da Freguesia de Murtede.-------------------- 

20 Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 
10/2004 / Rua Eira de Cima, lote n.º 5 / 
Arrôtas – União das Freguesias de 
Cantanhede e Pocariça / Isabel Carvalho 
de Oliveira 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo e Reabilitação Urbana 
deliberou aprovar a alteração ao alvará de loteamento n.º 
5/2004, de 05/08, sito na Rua Eira de Cima, lote 5, no lugar 
de Arrôtas e União das Freguesias de Cantanhede e 
Pocariça, requerida pela Sr.ª Isabel Carvalho de Oliveira, 
nos precisos termos e condições constantes da referida 
informação. A ata foi aprovada em minuta, quanto a esta 
parte, para efeitos imediatos.--------------------------------------- 

21  Atividades culturais, recreativas e 
desportivas apoiadas pela câmara e a 
realizar no período de 3 a 17 de 
setembro de 2019 

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

 


