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Departamento Administrativo e Financeiro
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DE 03/01/2022
ATA N.º 1/2022
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ASSUNTOS

DELIBERAÇÕES

Aprovação da Ata n.º 25/2021 de 20 de
dezembro de 2021 (Ata da Reunião
Ordinária Pública)
Convite / Comissão de Honra do
Centenário da Associação de Futebol de
Coimbra / da Associação de Futebol de
Coimbra
Criação da Secção de Municípios "Secção
da Ação Climática – Um Sentido Urgente"
/ Criação da Secção de Municípios
"Objetivos
de
Desenvolvimento
Sustentável ao Nível Local / Para
conhecimento / da Associação Nacional
de Municípios Portugueses
Recrutamento de 1 Técnico Superior,
Área de Saúde Ambiental, na Modalidade
de Contrato de Trabalho em Funções
Públicas a Termo Resolutivo Certo

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

4

Recrutamento de 1 Técnico Superior,
Área de Engenharia Eletrotécnica, na
Modalidade de Contrato de Trabalho em
Funções Públicas a Termo Resolutivo
Certo

5

Consolidação de Mobilidade na Categoria
da trabalhadora Joana Rocha Martins, da
Carreira/Categoria de Técnica Superior do
Município da Mealhada a exercer Funções
em Regime de Mobilidade no Município de
Cantanhede

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

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

A Câmara, por unanimidade, tendo por base a informação
prestada pelo DAF/Divisão Administrativa e de Recursos
Humanos, deliberou aprovar o recurso à reserva de
recrutamento existente no Município de Cantanhede,
autorizando o recrutamento de 1 técnico superior, na área
de Saúde Ambiental, para a Divisão de Empreitadas, nos
termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 30.º da Portaria 125A/2019 de 30 de abril, conforme as necessidades
apresentadas por aquele serviço e nos precisos termos
do preconizado na referida informação. A ata foi aprovada
em minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.-A Câmara, por unanimidade, tendo por base a informação
prestada pelo DAF/Divisão Administrativa e de Recursos
Humanos, deliberou aprovar o recurso à reserva de
recrutamento existente no Município de Cantanhede,
autorizando o recrutamento de 1 técnico superior, na área
de Engenharia Eletrotécnica, para a Divisão de Estudos
e Projetos, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 30.º da
Portaria 125-A/2019 de 30 de abril, conforme as
necessidades apresentadas por aquele serviço e nos
precisos termos do preconizado na referida informação.
A ata foi aprovada em minuta, quanto a esta parte, para
efeitos imediatos.---------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.---------------------------------
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Ofertas à Biblioteca Municipal de
Cantanhede / Mês de Novembro de 2021

7

Oferta de Livros / “Everyday Covid: Diários
Fotográficos em Estado de Emergência” /
à Escola Secundária Lima de Faria; à
Escola EB 2,3 Carlos de Oliveira; à Escola
EB 2,3 João Garcia Bacelar; à Escola EB
2,3 Marquês de Marialva e à Escola
Técnico Profissional de Cantanhede

8

Cedência do piso de PVC / Pavilhão
Gimnodesportivo de Covões / Prodesco –
Progresso Desportivo União Freguesias
Covões Camarneira – Associação
Desportiva de Covões

9

Proc. n.º 1445/2021 / Certidão de
Compropriedade / Casal do Bolho /
Freguesia de Sepins e Bolho / Ratificação
/ de Delminda Pereira Ribeiro Leitão

10

Proc. n.º 1419/2021 / Licenciamento de
Obra / Habitação com Anexos e Muros Lote 8 - Rua Heróis do Ultramar Cantanhede / das Construções Machado
de Melo, Lda.

A Câmara, por unanimidade, tendo por base a informação
prestada
pelo
DDES/DC/Serviço
Municipal
de
Associativismo, Gestão de Eventos e Bibliotecas,
deliberou aceitar e agradecer as doações constantes da
relação anexa à informação prestada por aquele Serviço,
respeitante ao mês de novembro de 2021, 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.---------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, tendo por base a informação
prestada
pelo
DDES/DC/Serviço
Municipal
de
Associativismo, Gestão de Eventos e Bibliotecas,
deliberou: 1) Ficar com um exemplar do livro “Everyday
Covid : diários fotográficos em estado de emergência”,
para o espólio da Biblioteca Municipal; 2) Oferecer às
seguintes bibliotecas escolares um exemplar: Escola
Secundária Lima-de-Faria; Escola EB 2,3 Carlos de
Oliveira (Febres); Escola EB 2,3 João Garcia Bacelar
(Tocha); Escola EB 2,3 Marquês de Marialva e à Escola
Técnico Profissional de Cantanhede. A ata foi aprovada
em minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.-A Câmara, por unanimidade, tendo por base a informação
prestada pelo DDES/Divisão de Desporto, deliberou
autorizar a cedência do piso de PVC à PRODESCO Progresso Desportivo União de Freguesias Covões
Camarneira – Associação Desportiva de Covões, de
acordo com o preconizado na referida informação. A ata
foi aprovada em minuta, quanto a esta parte, para efeitos
imediatos.-------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, nos termos do n.º 3, do art.º
35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou
ratificar o despacho proferido a 22/12/2021 pelo Senhor
Presidente da Câmara, em exercício, pelo qual foi
autorizado a emissão da certidão de compropriedade,
requerida pela Senhora Delminda Pereira Ribeiro Leitão,
do prédio sito em Chãos do Bolho, inscrito na matriz
predial rústica sob o n.º 857, da Freguesia de Sepins e
Bolho, proveniente do artigo n.º 877, da Freguesia do
Bolho (extinta), que confronta do norte com Carlos Bento,
do sul com Evaristo Morais Santos, do nascente com
António Costa Pinho e do poente com logradouro de
casas do próprio.----------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, tendo por base as
informações prestadas pelo DU/Divisão de Gestão
Urbanística e Reabilitação Urbana e pelo Diretor do
Departamento de Urbanismo, deliberou aprovar o
licenciamento de uma moradia unifamiliar, anexos e
muros de vedação, cuja implantação é excedida à razão
de 3%, referente ao prédio sito na Rua Heróis do
Ultramar, Lote n.º 8, em Cantanhede, União das
Freguesias de Cantanhede e Pocariça, requerido pela
Empresa Construções Machado e Melo, Lda, de acordo
com o preconizado na referida informação. A ata foi
aprovada em minuta, quanto a esta parte, para efeitos
imediatos.--------------------------------------------------------------
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Pedido
de
Correção
do
Saldo
Remanescente
no
âmbito
do
Regulamento Municipal de Atribuição de
Subsídios a Agregados Familiares em
Situação de Extrema Carência Económica
do Concelho de Cantanhede

12

Pedido de Correção de Saldo no âmbito
do Programa “Vacinação SNS Local”
Protocolo assinado com a Associação
Dignitude

13

Atividades Culturais, Recreativas e
Desportivas apoiadas pela Câmara e a
realizar no período de 3 de janeiro a 17 de
janeiro de 2022

A Câmara, por unanimidade, tendo por base as
informações prestadas pelo DDES/Divisão de Ação
Social e Saúde e pelo DAF/Divisão Financeira, deliberou
aprovar a correção do saldo remanescente, referente ao
apoio dado às famílias em situação de fragilidade
económica por força dos efeitos provocados pela
pandemia Covid-19, de acordo com o preconizado na
referida informação. A ata foi aprovada em minuta, quanto
a esta parte, para efeitos imediatos.---------------------------A Câmara, por unanimidade, tendo por base as
informações prestadas pelo DDES/Divisão de Ação
Social e Saúde e pelo DAF/Divisão Financeira, deliberou
aprovar a correção do saldo remanescente, referente à
adesão ao programa de vacinação SNS Local, visto que
a vacina foi amplamente disponibilizada no Centro de
Vacinação de Cantanhede, de acordo com o preconizado
na referida informação. A ata foi aprovada em minuta,
quanto a esta parte, para efeitos imediatos.-----------------A Câmara tomou conhecimento.---------------------------------

