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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DE 02/03/2021  
ATA N.º 05/2021  

 
 

  
 

ASSUNTOS 

 
 

DELIBERAÇÕES 

 Aprovação da Ata n.º 04/2021 de 17 de 
fevereiro de 2021 (Ata da Reunião 
Pública) 

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

1 Carta de Compromisso para as Cidades 
Parceiras / Rede de Cidades Circulares / 
Economia Urbana ECOloop / Aprovação 
da Minuta 

A Câmara por unanimidade, deliberou: 1) Aprovar a 
minuta antes transcrita da carta de compromisso no 
âmbito da Rede de Cidades Circulares, Projeto 
“Economia Urbana - ECOloop”; 2) Mandatar a Senhora 
Presidente para proceder à assinatura da referida carta 
de compromisso. A ata foi aprovada em minuta, quanto a 
esta parte, para efeitos imediatos.------------------------------- 

2 Carta de Compromisso / Rede de Cidades 
Circulares / "Urbe Circular - Laboratórios 
Urbanos Circulares, Resilientes e 
Saudáveis” / Aprovação da Minuta 

A Câmara por unanimidade, deliberou: 1) Aprovar a 
minuta antes transcrita da carta de compromisso no 
âmbito da Rede de Cidades Circulares, Projeto “Urbe 
Circular – Laboratórios Urbanos Circulares, Resilientes e 
Saudáveis”; 2) Mandatar a Senhora Presidente para 
proceder à assinatura da referida carta de compromisso. 
A ata foi aprovada em minuta, quanto a esta parte, para 
efeitos imediatos.---------------------------------------------------- 

3 Alteração da data da Reunião Pública do 
Executivo Camarário / Mês de março de 
2021 

A Câmara, por unanimidade e concordando com a 
proposta apresentada pela Senhora Presidente da 
Câmara, deliberou alterar a data da reunião do Executivo 
Camarário agendada para o próximo dia 16 de março, 
passando a mesma a realizar-se no dia 15 de março 
pelas 14,30 horas. A ata foi aprovada em minuta, quanto 
a esta parte, para efeitos imediatos.---------------------------- 

4 Carta de Compromisso - Immunethep, 
S.A. / Empresa Biotecnológica Sediada no 
Biocant Park / Desenvolvimento de vacina 
contra a Covid-19 

A Câmara por unanimidade, deliberou: 1) Aprovar a 
minuta antes transcrita da carta de compromisso no 
âmbito da profícua colaboração entre o Município de 
Cantanhede e a Immunethep S.A., empresa responsável 
pelo desenvolvimento da vacina contra a COVID 19 e no 
sentido de ser assegurado o processo da expansão da 
referida empresa. 2) Mandatar a Senhora Presidente para 
proceder à assinatura da referida carta de compromisso. 
A ata foi aprovada em minuta, quanto a esta parte, para 
efeitos imediatos.---------------------------------------------------- 

5 Voto de reconhecimento ás entidades 
apoiantes / Para conhecimento / da 
Associação de Desenvolvimento, 
Progresso e Vida da Tocha 

A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------- 
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6 Acordo de colaboração no âmbito do 
Projeto “Região de Coimbra, Com 
Igualdade” / Candidatura n.º POISE-01-
3422-FSE-000037 / Aprovação da minuta 

A Câmara, por unanimidade, deliberou: 1) Aprovar a 
minuta do Acordo de Colaboração no âmbito do Projeto 
“Região de Coimbra, com Igualdade” - candidatura N.º 
POISE-01-3422-FSE-000037, a celebrar entre a 
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, e os 
19 Municípios pertencentes à Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra, documento do qual ficará um 
exemplar arquivado em pasta anexa ao presente livro de 
atas; 2) Mandatar a Senhora Presidente para proceder à 
assinatura do referido Acordo. A ata foi aprovada em 
minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.------- 

7 Protocolo de Gestão do Veículo Anfíbio 
Aquático e Atrelado a Celebrar entre a 
Comunidade Intermunicipal da Região de 
Coimbra e os Municípios de Cantanhede / 
Figueira da Foz / Mira / Montemor-o-Velho 
/ Soure / Aprovação da minuta 

A Câmara, por unanimidade, deliberou: 1) Aprovar a 
minuta do Protocolo de Gestão do Veículo Anfíbio 
Aquático e Atrelado apresentado pela Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra, no âmbito do 
projeto “Prevenção, Controlo e Erradicação de Espécies 
Exóticas invasoras no território da CIM RC” a celebrar 
com a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, 
o Município de Cantanhede, o Município da Figueira da 
Foz, o Município de Mira, o Município de Montemor-o-
Velho e o Município de Soure, documento do qual ficará 
um exemplar arquivado em pasta anexa ao presente livro 
de atas; 2) Mandatar a Senhora Presidente para proceder 
à assinatura do referido Protocolo. A ata foi aprovada em 
minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.------- 

8 Acordo de Utilização e de Estacionamento 
/ Praça Marquês de Marialva / Kompassus 
– Vinhos, Lda. 

A Câmara por unanimidade e tendo por base a minuta do 
Acordo apresentada pelo Departamento Administrativo e 
Financeiro / Divisão Jurídica, deliberou: 1) Aprovar a 
minuta do Acordo de Utilização do Parque Subterrâneo 
da Praça Marquês de Marialva, nos precisos termos do 
referido acordo, documento do qual ficará um exemplar 
arquivado em pasta anexa ao presente livro de atas 2) 
Mandatar a Senhora Presidente para proceder à 
assinatura do referido Acordo. A ata foi aprovada em 
minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.------- 

9 Alienação em Hasta Pública de dois lotes 
de terreno para construção na Expansão 
Norte da Praia da Tocha 

 A Câmara, por unanimidade, deliberou alienar em hasta 
pública, a realizar no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, no próximo dia 15 de junho de 2021, pelas 
15,00 horas, 2 lotes de terreno, com os n.ºs.43 e 54, 
destinados à construção de habitações, sitos na 
Expansão Norte da Praia da Tocha, pelo que aprovou as 
respetivas condições de venda constantes da informação 
do Departamento Administrativo e Financeiro / Divisão 
Jurídica, das quais 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.------- 

10 Isenção de Taxas / Ocupação do Espaço 
Público / Limpeza e pintura da Capela em 
Lemede / Fábrica da Igreja Paroquial de 
Cantanhede 

A Câmara, por unanimidade, e tendo por base a 
informação prestada pelo Diretor do Departamento de 
Urbanismo, deliberou autorizar à Fábrica da igreja 
Paroquial de Cantanhede a ocupação da via pública com 
isenção do pagamento de taxas, no valor de 293,44€ 
(duzentos e noventa e três euros e quarenta e quatro 
cêntimos), 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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11 Aditamento n.º 1735/2021 / Alteração da 
Propriedade Horizontal aprovadas das 
Reuniões Camarárias de 02/12/1997, 
16/01/2001 e 02/05/2018 / Rua de Trás, 
n.º 26 no Lugar de Lemede / de Maria 
Idalice da Silva Morais 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base as 
informações prestadas pelo Departamento de Urbanismo 
/ Divisão de Gestão Urbanística e Reabilitação Urbana e 
pelo Diretor do Departamento de Urbanismo, deliberou 
aprovar a alteração à propriedade horizontal aprovadas 
nas reuniões camarárias de 02/12/1997, 16/01/2001 e 
02/05/2018, requerida pela Senhora Maria Idalice da Silva 
Morais, respeitante ao prédio sito na Rua de Trás, n.º 26, 
no lugar de Lemede, União das Freguesias de 
Cantanhede e Pocariça, nos termos requeridos e de 
acordo com o preconizado nas referidas informações, 
mandando certificar em conformidade. A ata foi aprovada 
em minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.-- 

12 Proc. 01 1621/2020 / Alteração à 
Propriedade Horizontal aprovada em 
19/06/2012 / Rua Principal n.º 420 no 
Lugar de Fornos, Freguesia de Cadima / 
de Armando da Silva Barreto e Lídia de 
Oliveira Lourenço da Silva Barreto 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base as 
informações prestadas pela Divisão de Gestão 
Urbanística e Reabilitação Urbana e pelo Diretor do 
Departamento de Urbanismo, deliberou aprovar a 
alteração à propriedade horizontal aprovada em reunião 
camarária de 19/06/2012 e certificada em 02/07/2012, do 
prédio sito na Rua Principal, n.º 420, no lugar de Fornos, 
Freguesia de Cadima, nos termos requeridos e de acordo 
com o preconizado nas referidas informações, mandando 
certificar em conformidade. A ata foi aprovada em minuta, 
quanto a esta parte, para efeitos imediatos.------------------ 

13 4.ª Alteração ao Plano de Urbanização da 
Cidade de Cantanhede / Discussão 
Pública 

A Câmara por unanimidade e tendo por base a 
informação prestada pela Divisão de Urbanismo/Divisão 
de Gestão do Território e Sustentabilidade Ambiental, 
deliberou: 1) Aprovar a proposta da 4.ª alteração ao Plano 
de Urbanização da cidade de Cantanhede, nos precisos 
termos da referida informação; 2) Mandar submeter a 
consulta pública, pelo prazo de 20 dias, a referida 
alteração ao Plano de Urbanização da Cidade de 
Cantanhede, nos termos do disposto no art.º 101 do CPA. 
A ata foi aprovada em minuta, quanto a esta parte, para 
efeitos imediatos.---------------------------------------------------- 

14 Estudo Prévio / Arranjo Urbanístico 
Envolvente ao Hospital Arcebispo João 
Crisóstomo – Integrando Jardim Sensorial 
/ Para conhecimento 

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

15 Estudo Prévio / Museu Mário Silva, na 
Tocha / Para conhecimento 

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

16 Estudo Prévio / Requalificação da Zona 
Envolvente ao Museu do Colecionismo / 
Para conhecimento 

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

17 Estudo Prévio / Largo da Ponte em 
Portunhos / Para conhecimento 

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

18 Estudo Prévio / Parque de Lazer dos 
Covões / Para conhecimento 

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

19 Estudo Prévio / Centro Cultural de Ançã / 
Para conhecimento 

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

20 Estudo Prévio / Envolvente ao Centro 
Cultural e Recreativo da Sanguinheira / 
Para conhecimento 

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

21 Estudo Prévio / Requalificação da Praia 
Fluvial dos Olhos da Fervença / Plano de 
Intervenção em Espaço Rural / Para 
conhecimento 

A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------- 
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22 Projeto do Arranjo Urbanístico da 
Envolvente à Capela de São Bento, em 
Ançã / Para conhecimento 

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

23 Projetos Elaborados do Centro Cívico de 
Ourentã / Para conhecimento 

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

24 Prodeco - Progresso e Desenvolvimento 
de Covões / Pedido de apoio para 
aquisição de computador 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base as 
informações prestadas pelo Departamento de 
Desenvolvimento Económico e Social / Divisão de Ação 
Social e Saúde e pelo Departamento Administrativo e 
Financeiro/Divisão Financeira, deliberou atribuir um 
subsídio no valor de 350,55€ (trezentos e cinquenta euros 
e cinquenta e cinco cêntimos) à Prodeco – Progresso e 
Desenvolvimento de Covões, destinado a comparticipar 
na aquisição de um computador no sentido de 
desmaterializar processos e rentabilizar recursos, de 
acordo com o disposto na alínea o) do n.º 1 do art.º 33 e 
alínea c) 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.------------------------------------- 

25 Atividades Culturais, Recreativas e 
Desportivas Apoiadas pela Câmara e a 
realizar no período de 2 março a 16 de 
março de 2021 

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

 
 


