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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 17/08/2021  
ATA N.º 16/2021  

 
 

  
 

ASSUNTOS 

 
 

DELIBERAÇÕES 

 Aprovação da Ata n.º 15/2021 de 03 de 
agosto de 2021 (Ata da Reunião Privada) 

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

1 Atribuição de Subsídio / Requalificação da 
Escola do Montouro – 2.ª Fase / ABCD 
dos 6 - Associação de Beneficiência da 
Cultura e Desporto 

A Câmara, por unanimidade, tendo por base os 
fundamentos constantes da informação prestada pelo 
Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, bem como da 
informação prestada pelo DAF/Divisão Financeira, 
deliberou atribuir um subsídio no montante de 92.270,90€ 
(noventa e dois mil, duzentos e setenta euros e noventa 
cêntimos) à ABCD DOS 6 – Associação de Beneficiência 
da Cultura e Desporto, destinado a comparticipar nas 
obras de restauro da antiga Escola Primária do Montouro, 
mediante apresentação de comprovativo das despesas 
efetuadas, de acordo com o disposto 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.---------------------------------------------------- 

2 Atribuição de Subsídio / Requalificação da 
Igreja, Centro e Casa Paroquial dos 
Covões / Fábrica da Igreja Paroquial de 
Covões 

A Câmara, por unanimidade, tendo por base os 
fundamentos constantes da informação prestada pelo 
Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, bem como da 
informação prestada pelo DAF/Divisão Financeira, 
deliberou atribuir um subsídio no montante de 54.685,80€ 
(cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco euros 
e oitenta cêntimos) à Fábrica da Igreja Paroquial de 
Covões, destinado a comparticipar nas obras de 
beneficiação da Igreja Paroquial em 16.088,40€ 
(dezasseis mil, oitenta e oito euros e quarenta cêntimos), 
da Casa Paroquial em 8.671,50€ (oito mil, seiscentos e 
setenta e um euros e cinquenta cêntimos) e do Centro 
Paroquial em 29.925,90€ (vinte e nove mil, novecentos e 
vinte e cinco euros e noventa cêntimos), mediante 
apresentação de comprovativo das despesas efetuadas, 
de acordo com o disposto 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.-------------------------------------------------------------- 

3 Consolidação da Mobilidade Interna entre 
Órgãos na Categoria do Trabalhador 
Carlos Micael Santos Zagalo / Ratificação 
/ Para conhecimento 

A câmara tomou conhecimento.--------------------------------- 
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4 Proposta de Consolidação de Mobilidade 
Intercarreiras do Trabalhador Francisco 
José Rocha Simões 

A Câmara, por unanimidade e concordando nos seus 
precisos termos com a proposta subscrita pela Senhora 
Presidente da Câmara, deliberou autorizar a 
consolidação da mobilidade intercarreiras do trabalhador 
Francisco José Rocha Simões na carreira e categoria de 
Assistente Técnico, com efeitos a 01 de setembro de 
2021, nos termos do artigo 99.ºA (Consolidação da 
mobilidade intercarreiras ou intercategorias) do Anexo à 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aditado pelo 
artigo 270.º da Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro (OE 
2017). A ata foi aprovada em minuta, quanto a esta parte, 
para efeitos imediatos.---------------------------------------------- 

5 XI BTT Rota S. Tiago XCM 2021 / Isenção 
do pagamento de taxas / Associação 
Desportiva Recreativa e Cultural da 
Pocariça – Arrôtas 

A Câmara, por unanimidade, tendo por base a informação 
prestada pelo DAF/DARH/Secção de Atendimento, Taxas 
e Licenças, deliberou isentar a ADRCPA - Associação 
Desportiva, Recreativa e Cultural da Pocariça - Arrôtas, 
do pagamento das taxas, no valor de 17,77€ (dezassete 
euros e setenta e sete cêntimos), pela Licença para a 
Prova Desportiva “XI BTT Rota S. Tiago XCM 2021”, a 
realizar no dia 05/09/2021, nos termos do n.º 2 do art.º 
15.º do Regulamento e Tabela de Taxas pela Concessão 
de Licenças e Prestação de Serviços Municipais do 
Município de Cantanhede. A ata foi aprovada em minuta, 
quanto a esta parte, para efeitos imediatos.------------------ 

6 Cedência do Auditório do Museu da Pedra 
/ Reunião com os pais da equipa Sub 15 e 
Sub 14 / Isenção do pagamento de taxas / 
Ratificação / Do Clube de Futebol “Os 
Marialvas” 

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 10/08/2021 pela 
Senhora Presidente da Câmara, pelo qual autoriza a 
isenção do pagamento de taxas no valor de 19,38€ 
(dezanove euros e trinta e oito cêntimos), ao Clube 
Futebol “Os Marialvas”, devidas pela utilização do 
Auditório do Museu da Pedra, levado a efeito no dia 
10/08/2021, 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.---------------------------------------------------------- 

7 Processo n.º 851/2021 / Emissão de 
Certidão de Compropriedade / Aprovada 
em Reunião Camarária de 03/08/2021 / 
Cantanhede / União das Freguesias de 
Cantanhede e Pocariça / Maria Rosário 
Faria Carvalho / Retificação da 
Deliberação Camarária de 03/08/2021 / 
Ratificação de Despacho 

A Câmara, tendo por base a informação prestada pelo 
DU/Divisão de Gestão do Território e Sustentabilidade 
Ambiental, por unanimidade, deliberou: 1) nos termos do 
n.º 3, do art.º 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
ratificar o despacho proferido a 09/08/2021 pela Sr.ª 
Presidente da Câmara, pelo qual foi autorizado a emissão 
da certidão de compropriedade, requerida pela Senhora 
Maria Rosário Faria Carvalho; 2) Retificar a deliberação 
de 03/08/2021, no sentido de passar a constar que o 
prédio sito em Cantanhede, União das Freguesias de 
Cantanhede e Pocariça, inscrito na matriz predial rústica 
da União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça sob o 
artigo n.º 17320, proveniente do artigo n.º 15184, da 
Freguesia de Cantanhede (extinta), está descrito na 
Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e 
Automóveis de Cantanhede, sob o n.º 12802/20101125.- 
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8 Reabilitação do espaço da Ex-ETPC / 
Casa da Cultura, por empreitada / 
Prorrogação graciosa até 30 de setembro 
/ da Nível 20 – Estudos, Projetos e Obras, 
Lda. 

A Câmara, por unanimidade, tendo por base a informação 
prestada pela Diretora do Departamento de Obras 
Municipais, deliberou aprovar a prorrogação de prazo 
graciosa, para a realização dos arranjos exteriores da 
obra “Reabilitação do Espaço da EX-ETPC”, à Empresa 
Nível 20 – Estudos, Projetos e Obras, Lda, até dia 30 de 
setembro. A ata foi aprovada em minuta, quanto a esta 
parte, para efeitos imediatos.------------------------------------- 

9 Oferta do livro “A Djará e o Danilo na Ilha 
dos Sonhos” / á Associação Servir Outra 
Gente com Amor / 900 Exemplares 

A Câmara, por unanimidade, tendo por base a informação 
prestada pelo DDES/DC/Serviço Municipal de 
Associativismo, Gestão de Eventos e Bibliotecas, 
deliberou doar à Associação Servir Outra Gente com 
Amor, 900 exemplares do livro “A Djará e o Danilo na Ilha 
dos Sonhos” no valor total de 1.278,36€ (mil, duzentos e 
setenta e oito euros e trinta e seis cêntimos), de acordo 
com o n.º 2 do artigo 23.º e nas alíneas o) e u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos 
termos propostos na referida informação. A ata foi 
aprovada em minuta, quanto a esta parte, para efeitos 
imediatos.-------------------------------------------------------------- 

10 Atribuição de subsídio / Custo de 
funcionamento do Campo Fujanco / 
Acolhimento das Atividades 
Desenvolvidas – Época Desportiva 2021-
2022 / União Recreativa de Cadima 

A Câmara, por unanimidade, tendo por base as 
informações prestadas pelo DDES/Divisão de Desporto e 
pelo DAF/Divisão Financeira, deliberou atribuir um 
subsídio à União Recreativa de Cadima, no valor de 
16.000,00€ (dezasseis mil euros), destinado a 
comparticipar com os custos de funcionamento do Campo 
Fujanco, de acordo com a alínea o) do n.º 1 do artigo 33, 
e na alínea e) do n.º 2 do artigo 23, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, que será liquidado da seguinte forma: - 
1.000,00€ (mil euros), no mês de setembro de 2021; - 
tranches mensais de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) 
nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, o 
que perfaz o valor total no ano de 2021 de 5.500,00€ 
(cinco mil e quinhentos euros); - tranches mensais de 
1.500,00€ (mil e quinhentos euros) nos meses de janeiro, 
fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2022, o que 
perfaz o valor total no ano de 2022 de 10.500,00€ (dez 
mil e quinhentos euros). A ata foi aprovada em minuta, 
quanto a esta parte, para efeitos imediatos.------------------ 

11 Candidaturas à Ação Social Escolar 
2021/22 - Pedido de implementação de 
uma fase única de apresentação de 
candidaturas à Ação Social Escolar – Ano 
Letivo 2021/2022 (Plano Municipal de 
Ação Social Escolar - Auxílios 
Económicos do 1.º CEB) atendendo às 
medidas extraordinárias implementadas 
decorrentes da situação de calamidade 
com prorrogação, até 31 de agosto 2021, 
inerente à pandemia da doença Covid-19 

A Câmara, por unanimidade, tendo por base a informação 
prestada pelo DDES/Divisão de Educação e Juventude, 
deliberou aprovar, a implementação de uma Fase Única 
de Candidaturas à Ação Social Escolar 1.º Ciclo, cujo 
prazo se estende até ao próximo dia 30 de setembro de 
2021, nos precisos termos do preconizado na referida 
informação. A ata foi aprovada em minuta, quanto a esta 
parte, para efeitos imediatos.------------------------------------- 

12 Plano de Transportes Escolares 2021/22 - 
Informação, Rede de Transportes 
Escolares e Proposta de Documento de 
Planeamento de Rede de Transportes 

A Câmara, por unanimidade, tendo por base a informação 
prestada pelo DDES/Divisão de Educação e Juventude, 
deliberou aprovar o Plano de Transportes Escolares do 
Concelho de Cantanhede para o ano letivo de 2021/2022, 
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.------- 
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13 Atividades Culturais, Recreativas e 
Desportivas Apoiadas pela Câmara e a 
realizar no período de 17 de agosto a 7 de 
setembro de 2021 

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

 


