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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PUBLICA DE 15/03/2021  
ATA N.º 06/2021  

 
 

  
 

ASSUNTOS 

 
 

DELIBERAÇÕES 

 Aprovação da Ata n.º 05/2021 de 2 de 
março de 2021 (Ata da Reunião Privada) 

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

1 Remodelação da Rede de Abastecimento 
de Água e Ramais da ZMC da Pocariça / 
Aprovação do Projeto / da Inova – 
Empresa de Desenvolvimento Económico 
e Social de Cantanhede, E.M.-S.A. 

A Câmara, por unanimidade, deliberou aprovar o projeto 
de “Remodelação da Rede de Abastecimento de Água e 
Ramais da ZMC da Pocariça”, 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. ------------------------------------ 

2 Remodelação da Rede de Abastecimento 
de SARD de Vilamar e Corticeiro de Cima/ 
Aprovação do Projeto / da Inova – 
Empresa de Desenvolvimento Económico 
e Social de Cantanhede, E.M.-S.A. 

A Câmara, por unanimidade, deliberou aprovar o projeto 
de “Remodelação da Rede de SARD de Vilamar e 
Corticeiro de Cima”, 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. --------------------------------------------- 

3 Inova - Empresa de Desenvolvimento 
Económico e Social de Cantanhede, E.M.-
S.A. apoia a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Cantanhede / 
Para conhecimento 

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

4 Alteração da tipologia das Reuniões do 
Executivo Camarário / do mês de abril de 
2021 

A Câmara, por unanimidade e concordando com a 
proposta apresentada pela Senhora Presidente da 
Câmara, deliberou alterar a tipologia das reuniões do 
Executivo Camarário referente ao mês de abril de 2021, 
onde a reunião privada da Câmara Municipal agendada 
para o dia 6 de abril, passa a ser pública e a reunião 
pública prevista para o dia 20 de abril, passa a ser 
privada, ambas no mesmo horário, pelas 14h30m, 
retomando-se no mês de maio a tipologia prevista no 
Regimento para as reuniões do Executivo Municipal. A 
ata foi aprovada em minuta, quanto a esta parte, para 
efeitos imediatos.---------------------------------------------------- 

5 Despacho n.º 2634/2021 – 159174091 / 
Economia e Transição Digital / Instituto 
Português da Qualidade, I.P. / Serviço de 
Metrologia da Câmara Municipal de 
Cantanhede / Para conhecimento 

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

6 5.ª Alteração Orçamental Modificativa ao 
Orçamento da Receita e da despesa e às 
Grandes Opções do Plano para o ano de 
2021 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base os 
fundamentos e as condições constantes da informação 
prestada pelo Departamento Administrativo e 
Financeiro/Divisão Financeira, deliberou: 1) Aprovar a 5.ª 
Alteração Orçamental Modificativa ao Orçamento da 
Receita e da Despesa e às Grandes Opções do Plano da 
Câmara Municipal de Cantanhede para o ano de 2021, 
ficando cópia dos documentos em análise arquivados em 
pasta anexa ao presente livro de atas; 2) Remeter os 
referidos documentos à Assembleia Municipal, para 
conhecimento. A ata foi aprovada em minuta, quanto a 
esta parte, para efeitos imediatos.------------------------------- 
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7 Proposta de Protocolo a celebrar entre o 
Município de Cantanhede e a Ukbar 
Filmes / Produção do Filme “A Hora dos 
Lobos”, adaptação do Romance 
“Alcateia”, de Carlos de Oliveira / Parceria 
com a RTP / Programa do centenário do 
nascimento do escritor Carlos de Oliveira 

A Câmara, por unanimidade, deliberou: 1) Aprovar a 
minuta do Protocolo a celebrar entre o Município de 
Cantanhede e a Ukbar Filmes - Produção de Longas e 
Curtas Metragens, Ld.ª, cujo objetivo visa definir os 
termos e condições subjacentes à colaboração a prestar 
pelo Município de Cantanhede à Ukbar Filmes - Produção 
de Longas e Curtas Metragens, Ld.ª, tendo em vista a 
rodagem, no concelho de Cantanhede, do telefilme A 
Hora dos Lobos, adaptação do romance “Alcateia”, de 
Carlos de Oliveira, integrado no programa das 
comemorações do centenário do nascimento do referido 
escritor, documento do qual ficará uma cópia arquivada 
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 Abertura de Procedimento através de 
Concurso Público para: "Remodelação e 
Beneficiação da Escola Secundária Lima 
de Faria, por empreitada: Requalificação e 
Modernização da Escola Secundária Lima 
de Faria em Cantanhede" 

A Câmara, por unanimidade, tendo por base a informação 
prestada pelo Júri do Concurso, deliberou: 1) Aprovar os 
projetos relativos à Requalificação e modernização da 
Escola Secundária Lima de Faria em Cantanhede. 2) 
Mandar proceder à abertura do competente Concurso 
Público, tendo em vista a “Remodelação e Beneficiação 
da Escola Secundária Lima de Faria, por Empreitada: 
Requalificação e modernização da Escola Secundária 
Lima de Faria em Cantanhede” pelo que aprovou o 
respetivo Processo de Concurso (Programa de 
Procedimento e Caderno de Encargos), a minuta do 
anúncio e a constituição do Júri para o presente concurso, 
nos termos propostos na referida informação. A ata foi 
aprovada em minuta, quanto a esta parte, para efeitos 
imediatos.-------------------------------------------------------------- 

9 Concurso Público para: "Remodelação e 
Beneficiação da Escola Secundária Lima 
de Faria, por empreitada: Requalificação e 
Modernização da Escola Secundária Lima 
de Faria em Cantanhede" - CP-CCP-EMP 
n.º 03/2021 - Autorização da Assunção do 
Compromisso Plurianual 

 A Câmara, por unanimidade, tendo por base a 
informação prestada pelo Departamento Administrativo e 
Financeiro/Gabinete de Contratação Pública e dando 
cumprimento ao disposto na alínea c), n.º 1 do artigo 6.º 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou solicitar 
autorização à Assembleia Municipal para a assunção dos 
compromissos plurianuais, subjacentes ao procedimento 
para a "Remodelação e Beneficiação da Escola 
Secundária Lima de Faria, por empreitada: 
Requalificação e Modernização da Escola Secundária 
Lima de Faria em Cantanhede", nos precisos termos e 
condições preconizados na referida informação. A ata foi 
aprovada em minuta, quanto a esta parte, para efeitos 
imediatos.-------------------------------------------------------------- 
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10 Abertura de Procedimento através de 
Concurso Público para: "Construção / 
Beneficiação / Reparação Escola Básica 
Marquês de Marialva de Cantanhede, por 
empreitada: Requalificação e 
Modernização da Escola Básica Marquês 
de Marialva de Cantanhede - 2.ª Fase" 

A Câmara, por unanimidade, tendo por base a informação 
prestada pelo Júri do concurso, deliberou: 1) Aprovar os 
projetos relativos à Requalificação e modernização da 
Escola Básica Marquês de Marialva de Cantanhede - 2.ª 
Fase. 2) Mandar proceder à abertura do competente 
Concurso Público, tendo em vista a “Construção / 
Beneficiação / Reparação Escola Básica Marquês de 
Marialva de Cantanhede, por Empreitada: Requalificação 
e modernização da Escola Básica Marquês de Marialva 
de Cantanhede - 2.ª Fase” pelo que aprovou o respetivo 
Processo de Concurso (Programa de Procedimento e 
Caderno de Encargos), a minuta do anúncio e a 
constituição do Júri para o presente concurso, nos termos 
propostos na referida informação. A ata foi aprovada em 
minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.------- 

11 Concurso Público para: "Construção / 
Beneficiação / Reparação Escola Básica 
Marquês de Marialva de Cantanhede, por 
empreitada: Requalificação e 
Modernização da Escola Básica Marquês 
de Marialva de Cantanhede - 2.ª Fase" - 
CP-CCP-EMP n.º 04/2021 - Autorização 
da Assunção do Compromisso Plurianual 

A Câmara, por unanimidade, tendo por base a informação 
prestada pelo Departamento Administrativo e 
Financeiro/Gabinete de Contratação Pública e dando 
cumprimento ao disposto na alínea c), n.º 1 do artigo 6.º 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou solicitar 
autorização à Assembleia Municipal para a assunção dos 
compromissos plurianuais, subjacentes ao procedimento 
para a "Construção/Beneficiação/ Reparação Escola 
Básica Marquês de Marialva de Cantanhede, por 
empreitada: Requalificação e Modernização da Escola 
Básica Marquês de Marialva de Cantanhede - 2.ª Fase” 
nos precisos termos e condições preconizados na 
referida informação. A ata foi aprovada em minuta, quanto 
a esta parte, para efeitos imediatos.---------------------------- 

12 Despacho n.º 18/2021 – PC / Coronavirus 
– COVID 19 / Feiras e Mercados / Para 
conhecimento 

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

13 Comparticipação Financeira do Município 
no Projeto PART – Programa de Apoio à 
Redução Tarifária nos Transportes 
Públicos, para o ano de 2020 

A Câmara por unanimidade, tendo por base as 
informações prestadas pelo Departamento Administrativo 
e Financeiro/Divisão Financeira deliberou autorizar o 
pagamento no valor de 3.865,64€ (três mil oitocentos e 
sessenta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos) à 
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, 
destinado a comparticipar nas despesas da 
responsabilidade do Município de Cantanhede, no âmbito 
do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos 
Transportes Públicos (PART), nos precisos termos do 
preconizado nas referidas informações. A ata foi 
aprovada em minuta, quanto a esta parte, para efeitos 
imediatos.-------------------------------------------------------------- 

14 RAAD - Regulamento de Apoio ao 
Associativismo Desportivo / Aprovação 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base a 
informação prestada pelo Departamento Administrativo e 
Financeiro / Divisão Jurídica, deliberou: 1) Aprovar a 
Proposta de alteração ao Regulamento de Apoio ao 
Associativismo Desportivo, nos termos da informação 
prestada pelo Departamento Administrativo e Financeiro 
/ Divisão Jurídica; 2) Mandar submeter aquele documento 
à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do 
disposto na alínea k) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea g) 
do n.º 1 do art.º 25.º do anexo I 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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15 Ligação da Rua António Bronze à Rua 1.º 
de Maio em Cantanhede / Permuta de 
Terrenos / Herdeiros de Fernando Cera 
Negrão / Aditamento à Reunião do 
Executivo Camarário de 17/03/2009 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base as 
informações prestadas pelo Departamento Administrativo 
e Financeiro/Divisão Jurídica e Departamento 
Administrativo e Financeiro/Divisão Financeira, deliberou: 
1) Permutar em comum e sem determinação de parte ou 
direito, com os Senhores, Fernando Mendes Negrão da 
Silva, Maria de Lurdes Mendes Negrão, Dulce Mendes 
Negrão e Maria da Conceição Mendes Negrão Mosca, 
pelo valor atribuído de 36.804,46€ (trinta e seis mil 
oitocentos e quatro euros e quarenta e seis cêntimos), 
sendo o valor de 9.201,13€ (nove mil duzentos e um 
euros e treze cêntimos) atribuído ao Senhor Fernando 
Mendes Negrão da Silva e o valor de 9.201,11€ (nove mil, 
duzentos e um euros e onze cêntimos) atribuído aos 
Senhores, Maria de Lurdes Mendes Negrão, Dulce 
Mendes Negrão e Maria da Conceição Mendes Negrão 
Mosca, o terreno de sua propriedade, com a área de 2450 
m2, inscrito na matriz predial rústica com o artigo 11353.º, 
da União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça, o 
qual provém do artigo rústico 8953.º da extinta Freguesia 
de Cantanhede, sendo a área de 679m2 já ocupada com 
a estrada e integrada no domínio público municipal, á qual 
foi atribuído o valor de 10.200,10€ (dez mil, duzentos 
euros e dez cêntimos), e a área 1771m2 de parcela 
sobrante, foi atribuído o valor de 26.604,36€ (vinte e seis 
mil, seiscentos e quatro euros e trinta e seis cêntimos), 
pelos lotes n.ºs 53 e 54 (anteriormente designados por 
lotes n.ºs 155 e 156), propriedade do Município de 
Cantanhede, respetivamente inscritos na matriz predial 
urbana com os artigos 5275.º e 5276.º da União das 
Freguesias de Cantanhede e Pocariça, atribuindo-lhes o 
valor global de 36.804,46€ (trinta e seis mil oitocentos e 
quatro euros e quarenta e seis cêntimos), sendo o valor 
de cada lote de 18.402,23€ (dezoito mil quatrocentos e 
dois euros e vinte e três cêntimos); 2) Mandar emitir 
certidão comprovativa de que a área de 679 m2, 
anteriormente identificada, já se encontra 1 integrada no 
domínio público municipal, ocupada com a “Ligação da 
Rua António Bronze à Rua 1.º de Maio, na cidade de 
Cantanhede.” A ata foi aprovada em minuta, quanto a 
esta parte, para efeitos imediatos.------------------------------- 
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16 Aquisição de terreno para a ampliação da 
Zona Industrial de Cantanhede / de 
Nestelina da Cruz Ferreira; Maria da 
Conceição Ferreira Gaspar; Manuel Filipe 
Ferreira Gaspar; Maria da Graça Ferreira 
Gaspar; Maria do Rosário Ferreira Gaspar 
/ Artigo Matricial Rústico 10770 da UF de 
Cantanhede e Pocariça 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base as 
informações prestadas pelo Departamento Administrativo 
e Financeiro/Divisão Jurídica e pelo Departamento 
Administrativo e Financeiro/Divisão Financeira, deliberou: 
1) Adquirir aos Senhores, Nestelina da Cruz Ferreira, 
Maria da Conceição Ferreira Gaspar, Manuel Filipe 
Ferreira Gaspar, Maria da Graça Ferreira Gaspar e Maria 
do Rosário Ferreira Gaspar, o prédio necessário à 
ampliação da Zona Industrial de Cantanhede, com a área 
de 3681 m2, inscrito na matriz predial rústica com o artigo 
10770.º, da União das Freguesias de Cantanhede e 
Pocariça, o qual provém do artigo rústico 8292.º, da 
extinta Freguesia de Cantanhede, não descrito na 
Conservatória dos Registos, Civil, Predial, Comercial e 
Automóvel de Cantanhede, pelo valor global de 
18.405,00€ (dezoito mil quatrocentos e cinco euros), nos 
precisos termos e condições constantes da informação 
prestada pelo Departamento Administrativo e 
Financeiro/Divisão Financeira; 2) Pagar a quantia de 
11.503,12€ (onze mil quinhentos e três euros e doze 
cêntimos) à Senhora Nestelina da Cruz Ferreira e a cada 
um dos filhos, Maria da Conceição Ferreira Gaspar, 
Manuel Filipe Ferreira Gaspar, Maria da Graça Ferreira 
Gaspar e Maria do Rosário Ferreira Gaspar, paga a 
quantia de 1.725,47€ (mil setecentos e vinte e cinco euros 
e quarenta e sete cêntimos) a cada um. A ata foi aprovada 
em minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.-- 

17 Proc. 01 36/2021 / Alteração à 
Propriedade Horizontal aprovada em 
27/12/1976 / Praça Marquês de Marialva, 
n.º 27 na Cidade de Cantanhede / de 
Maria Dulce Rosete Dias de Oliveira 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base as 
informações prestadas pelo Departamento de Urbanismo 
/ Divisão de Gestão Urbanística e Reabilitação Urbana, 
deliberou aprovar a alteração à propriedade horizontal 
aprovada em reunião camarária de 27/12/1976, requerida 
pela Senhora Maria Dulce Rosete Dias de Oliveira, 
referente ao prédio sito na Praça Marquês de Marialva, 
n,º 27, na Cidade de Cantanhede, União das Freguesias 
de Cantanhede e Pocariça, Concelho de Cantanhede, 
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.------------------------------- 
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18 Proc. 01/197/2021 – Certidão 
Compropriedade / Taboeira / Freguesia de 
Cadima / de Bruno José Vila Aragão 

A Câmara, por unanimidade, tendo por base as 
informações prestadas pelo Departamento de 
Urbanismo/Divisão de Gestão do Território e 
Sustentabilidade Ambiental e pelo Diretor do 
Departamento de Urbanismo, deliberou autorizar a 
emissão da certidão de compropriedade, requerida pelo 
Senhor Bruno José Vila Aragão, referente a três prédios: 
prédio sito em Marmela, inscrito na matriz predial rústica 
sob o artigo 5786.º da Freguesia de Cadima, que 
confronta do Norte com Claudino Miranda e Outros, do 
Sul com Vala, do nascente com Estrada e do poente com 
José de Sousa Barosa; prédio sito em Pinhal do Marco, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 5808.º, da 
Freguesia de Cadima que confronta do Norte com Vale 
do Moinho, do Sul com Vala Pública, do nascente com 
Vala do Moinho e do poente com Vala Pública e o prédio 
sito em Castelhana do Sul inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo 5941.º, da Freguesia de Cadima que 
confronta do Norte com Vale, do Sul com António Ramos 
Taipina, do nascente com Vala e do poente com 
Serventia, nos precisos termos do preconizado nas 
referidas informações, mandando certificar em 
conformidade. A ata foi aprovada em minuta, quanto a 
esta parte, para efeitos imediatos.------------------------------- 

19 Pedido de Atribuição de Direitos de 
Prospeção e Pesquisa de Depósitos 
Minerais de Caulino (Para efeitos do n.º 1 
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 
16 de março) - Numa área denominada 
«Loureira» / Requerente: Silver Sand - 
Areias e Argilas, Lda. / Emissão de 
Parecer Desfavorável 

A Câmara por unanimidade, tendo por base a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo/Divisão de 
Gestão do Território e Sustentabilidade Ambiental, 
deliberou: 1) Emitir parecer desfavorável ao pedido de 
atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de 
depósitos minerais MN/PPP/465 - Loureira, nos precisos 
termos e pelos fundamentos constantes na referida 
informação; 2) Informar o Município de Mira da presente 
deliberação, pela proximidade ao limite administrativo dos 
lugares de Cavadas e Colmeal; 3) Dar conhecimento às 
Juntas de Freguesia de São Caetano, Cadima e 
Sanguinheira, do teor da presente deliberação; 4) Dar 
conhecimento do teor da presente deliberação à 
Assembleia Municipal e solicitar à mesma tomada de 
posição sobre o assunto. A ata foi aprovada em minuta, 
quanto a esta parte, para efeitos imediatos.------------------ 

20 Pedido de Certidão e fotocópia do Alvará 
de Loteamento n.º 08/1992 de 06/07 / 
Isenção do Pagamento de Taxas / de 
Freguesia de Febres 

A Câmara por unanimidade, tendo por base a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo/Divisão de 
Gestão do Território e Sustentabilidade Ambiental, 
deliberou autorizar a isenção de taxas no valor total de 
34,25€ (trinta e quatro euros e vinte e cinco cêntimos) à 
Freguesia de Febres de acordo com o previsto no n.º 9 
do art.º 9.º do Regulamento Municipal de Taxas de 
Edificação e Urbanização. A ata foi aprovada em minuta, 
quanto a esta parte, para efeitos imediatos.------------------ 

21 Requalificação da Rua Conselheiro 
Carvalho e Rua das Parreiras – Por 
Empreitada – CP-CCP-EMP n.º 09/2019 / 
Pedido de Prorrogação de Prazo / da 
Firma Edibarra Engenharia e Construção, 
S.A. 

A Câmara, por unanimidade, e tendo por base a 
informação prestada pela Diretora do Departamento de 
Obras Municipais, deliberou aprovar a prorrogação de 
prazo até ao dia 30/04/2021 com direito a revisão de 
preços, da obra de “Requalificação da Rua Conselheiro 
Carvalho e Rua das Parreiras”. A ata foi aprovada em 
minuta, quanto a esta parte, para efeitos imediatos.------- 
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22 Proposta de Criação do Fundo Municipal 
de Emergência de Apoio Empresarial 
(FMEAE) - 2ª Fase 

A Câmara, por unanimidade, deliberou: 1) Aprovar a 
proposta de criação da 2.ª fase do Fundo Municipal de 
Emergência de Apoio Empresarial, destinado às 
empresas que não tenham sido contempladas no 1.º 
Fundo Municipal de Emergência de Apoio Empresarial, 
pelo que aprovou os respetivos critérios e condições de 
adesão ao Fundo Municipal de Emergência de Apoio 
Empresarial, documento do qual ficará um exemplar em 
pasta anexa ao presente livro de atas. 2) Dar 
conhecimento da presente deliberação à Assembleia 
Municipal. A ata foi aprovada em minuta, quanto a esta 
parte, para efeitos imediatos.------------------------------------- 

23 Proposta de Atribuição de Subsídio à 
União Recreativa de Cadima / Obras de 
Construção das Estruturas de Apoio 
(Balneários) do Parque Desportivo do 
Fujanco / Aprovação Minuta Contrato-
Programa de Desenvolvimento Desportivo 

A Câmara, por unanimidade e tendo por base as 
informações prestadas pelo Departamento de 
Desenvolvimento Económico e Social/Divisão de 
Desporto e pelo Departamento Administrativo e 
Financeiro/Divisão Financeira, deliberou: 1) Aprovar a 
Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar entre o Município de Cantanhede e 
a União Recreativa de Cadima, tendo em vista o apoio na 
realização das obras de construção das estruturas de 
apoio (balneários) do Parque Desportivo do Fujanco; 2) 
Mandatar a Senhora Presidente para proceder à 
assinatura do referido ContratoPrograma. A ata foi 
aprovada em minuta, quanto a esta parte, para efeitos 
imediatos.-------------------------------------------------------------- 

24 Atividades Culturais, Recreativas e 
Desportivas apoiadas pela Câmara e a 
realizar no período de 15 março a 06 de 
abril De 2021 

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

 


