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DESPACHO N.º11/2022/G.A.V.
Contrato de trabalho em Funções Publi-
Cas Por temPo indeterminado de maria 
antónia marques rino e marisa Cristina 
PrósPero Calisto, na Carreira e Catego-
ria de assistente oPeraCional – auxiliar 
de eduCação e deFinição dos Parâmetros 
de avaliação do CorresPondente Período 
exPerimental

Considerando que:
– após o termo do procedimento concursal, foi cons-
tituída a reserva de recrutamento,  nos termos do nº 
4 do artigo 30º da Portaria nº 12-a/2021, de 11 de 
janeiro, esta reserva encontra-se em vigor, pelo que, 
identificada a necessidade de ocupação de idênticos 
postos de trabalho  através do despacho emitido em 
26 de agosto de 2022, pelo sr. vice-Presidente Car-
los agostinho Costa monteiro deu-se início, nos ter-
mos do art.º 38º da ltFP, aprovada em anexo à lei 
nº 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, 
à negociação do posicionamento remuneratório das 
trabalhadoras a recrutar;
– no âmbito desta negociação, ficou acordado en-
tre esta entidade empregadora e as candidatas, as 
seguintes remunerações correspondentes à cate-
goria de assistente operacional da tabela remu-
neratória única, aprovada pela Portaria nº 1553-
C/2008, de 31 de dezembro, na sua atual redação:

– maria antónia marques rino, 4.ª posição e nível 
4, no valor de 705,00€;
– marisa Cristina Próspero Calisto, 4.ª posição e 
nível 4, no valor de 705,00€.

– os contratos a celebrar compreendem, nos termos 
da alínea a) do nº 1 do artigo 49º da ltFP, a realização 
de um período experimental de 90 dias, que se desti-
na, nos termos do artigo 45º da ltFP, a comprovar se 
os trabalhadores possuem as competências exigidas 
pelos postos de trabalho que vão ocupar;
– a perenidade dos referidos contratos depende da 
conclusão com sucesso do período experimental, 
isto é, nos termos do artigo 46º, da ltFP, a atribui-
ção pelo júri especialmente constituído para o efei-
to, de uma avaliação final não inferior a 14 valores;
– do ponto de vista da transparência da referida ava-
liação, é necessário definir, em momento anterior à 
execução dos contratos, as aptidões e competências 
essenciais que as trabalhadoras devem revelar;
Determino que se celebre com maria antónia mar-
ques rino e marisa Cristina Próspero Calisto, con-
tratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com início em 05 de setembro de 
2022, para exercerem as funções de assistente 
operacional, na área de auxiliar de educação, sen-
do estes posicionados na 4ª posição remunerató-
ria, como o acima exposto e sujeitos a um período 
experimental de 90 dias.
Mais determino que:
o júri que acompanhará os trabalhadores durante o 
período experimental tenha a seguinte composição:

Presidente: rui miguel borges Cunha (técnico su-
perior) 
vogais: benedita Catarina nunes soares duarte 
(Chefe de divisão da dag) e Filipa alexandra Pires 
borges (técnico superior)

a avaliação final integre os seguintes elementos 
(todos pontuados de 0 a 20 valores):

a) qualidade do trabalho
b) quantidade de trabalho
c) Conhecimentos profissionais
d) adaptação profissional
e) aperfeiçoamento profissional
f) iniciativa
g) Criatividade
h) responsabilidade
i) relações humanas no trabalho
j) espírito de equipa

a avaliação final decorre da seguinte fórmula:
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) / 10 

Paços do município da batalha, 01 de setembro de 
2022

o vice-Presidente da Câmara municipal,
a) Carlos agostinho Costa monteiro

DESPACHO N.º12/2022/G.A.V.
Contrato de trabalho em Funções Publi-
Cas Por temPo indeterminado de Carolina 
maria meneses vieira, na Carreira e Ca-
tegoria de assistente oPeraCional – au-
xiliar de eduCação e deFinição dos Parâ-
metros de avaliação do CorresPondente 
Período exPerimental

Considerando que:
– após o termo do procedimento concursal, foi cons-
tituída a reserva de recrutamento,  nos termos do nº 
4 do artigo 30º da Portaria nº 12-a/2021, de 11 de 
janeiro, esta reserva encontra-se em vigor, pelo que, 
identificada a necessidade de ocupação de idênticos 
postos de trabalho  através do despacho emitido em 
26 de agosto de 2022, pelo sr. vice-Presidente Car-
los agostinho Costa monteiro deu-se início, nos ter-
mos do art.º 38º da ltFP, aprovada em anexo à lei 
nº 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, 
à negociação do posicionamento remuneratório da 
trabalhadora a recrutar;
– no âmbito desta negociação, ficou acordado entre 
esta entidade empregadora e a candidata, a seguin-
te remuneração correspondente à categoria de as-
sistente operacional da tabela remuneratória única, 
aprovada pela Portaria nº 1553-C/2008, de 31 de 
dezembro, na sua atual redação:

– Carolina maria meneses vieira, 4.ª posição e nível 
4, no valor de 705,00€.

– o contrato a celebrar compreende, nos termos da 
alínea a) do nº 1 do artigo 49º da ltFP, a realização 
de um período experimental de 90 dias, que se des-
tina, nos termos do artigo 45º da ltFP, a comprovar 
se os trabalhadores possuem as competências exi-
gidas pelos postos de trabalho que vão ocupar;
– a perenidade do referido contrato depende da 
conclusão com sucesso do período experimental, 
isto é, nos termos do artigo 46º, da ltFP, a atribuição 
pelo júri especialmente constituído para o efeito, de 
uma avaliação final não inferior a 14 valores;
– do ponto de vista da transparência da referida ava-
liação, é necessário definir, em momento anterior à 
execução dos contratos, as aptidões e competências 
essenciais que as trabalhadoras devem revelar;
Determino que se celebre com Carolina maria 
meneses vieira, contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com início em 
08 de setembro de 2022, para exercer as funções 
de assistente operacional, na área de auxiliar de 
educação, sendo esta posicionada na 4ª posição 
remuneratória, como o acima exposto e sujeita a 
um período experimental de 90 dias.
Mais determino que:
o júri que acompanhará a trabalhadora durante o 
período experimental tenha a seguinte composição:

Presidente: rui miguel borges Cunha (técnico su-
perior) 
vogais: benedita Catarina nunes soares duarte 
(Chefe de divisão da dag) e Filipa alexandra Pires 
borges (técnico superior)

a avaliação final integre os seguintes elementos (to-
dos pontuados de 0 a 20 valores):

a) qualidade do trabalho
b) quantidade de trabalho
c) Conhecimentos profissionais
d) adaptação profissional
e) aperfeiçoamento profissional
f) iniciativa

g) Criatividade
h) responsabilidade
i) relações humanas no trabalho
j) espírito de equipa

a avaliação final decorre da seguinte fórmula:
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) / 10 

Paços do município da batalha, 06 de setembro de 
2022

o vice-Presidente da Câmara municipal,
a) Carlos agostinho Costa monteiro

DESPACHO N.º36/2022/G.A.P.
gabinete de aPoio à PresidênCia
aFetação de Pessoal

1. no uso das competências que me são conferidas 
pela alínea a), do n.º 2 do artigo 35.º do anexo i à lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, designo para exercer as funções de apoio 
técnico-administrativo no gabinete de apoio à Pre-
sidência sandra isabel do Couto marques, trabalha-
dora do mapa de pessoal do município da batalha, 
com a categoria de técnica superior, com efeitos a 
05 de setembro de 2022, mantendo o mesmo ho-
rário de trabalho.
2. mais decido que, do teor do presente despacho, 
seja dado conhecimento à trabalhadora, à Chefe da 
divisão de administração geral, dr.ª Catarina duar-
te, e à Chefe do gabinete de apoio à Presidência, 
dra. ana esperança, para que promovam eventuais 
diligências que se revelem necessárias à execução 
desta decisão.

Paços do município da batalha, 19 de setembro de 
2022

o Presidente da Câmara municipal da batalha,
a) raul miguel de Castro.

EDITAL N.º 48/G.A.P./2022
PubliCidade das deliberações tomadas Pela 
Câmara muniCiPal

RAUL MIGUEL DE CASTRO, Presidente da Câmara 
municipal da batalha:
torna público para os fins tidos por convenientes e 
em cumprimento do disposto no artigo 56.º do re-
gime Jurídico das autarquias locais, aprovado pela 
lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o teor das de-
liberações tomadas por esta Câmara municipal na 
sua reunião de 05 de setembro de 2022.

Paços do município da batalha, 08 de setembro de 
2022

o Presidente da Câmara municipal,
a) raul miguel de Castro

Período da ordem do dia

Assuntos
Delibe-
ração 

tomada

Resultado da 
votação

ampliação da rede de abasteci-
mento Público de Águas das gar-
ruchas (rua Casal Portela, rua 
vale sanguinho, rua da escola, 
rua da associação, rua dos Ca-
sais de baixo, rua da Fonte, tra-
vessa dos mártires, rua soares, 
estrada das garruchas; lig. r141 
e r125) - receção definitiva da 
obra e libertação de Caução
auto de receção definitiva

aprovado unanimidade

Ciclovia urbana, interface 
multimodal e bikesharing – vila 
da batalha - trabalhos Comple-
mentares

aprovado unanimidade

Construção de Creche municipal 
- revisão de Preços Provisória aprovado unanimidade



   

EDITAIS

04 // BATALHA // Boletim Municipal Informativo

requalificação da via de acesso 
ao Centro histórico, vila entre 
igreja matriz e Cooperativa (ro-
tunda das Cancelas) - auto de 
receção definitiva

aprovado unanimidade

Prestação de serviços de segu-
rança e vigilância nas instalações e 
equipamentos do município da ba-
talha - trabalhos Complementares

aprovado unanimidade

Piscinas + eficientes – eficiência 
energética Piscinas municipais aprovado unanimidade

Conservação de outros edifícios 
municipais - requalificação de 
Centro de btt

aprovado unanimidade

relação das despesas repre-
sentativas da Fiaba e Festas da 
batalha

Para Conhecimento

reconstituição do mercado do 
século xix aprovado unanimidade

alteração orçamental: modifica-
ção ao orçamento n.º 30, modi-
ficação às goP n.º 27(PPi e amr)

Para Conhecimento

alteração orçamental: modifica-
ção ao orçamento n.º 31, modi-
ficação às goP n.º 28(PPi e amr)

Para Conhecimento

alteração orçamental: modifica-
ção ao orçamento n.º 32, modi-
ficação às goP n.º 29(PPi e amr)

Para Conhecimento

Prestação de serviços de segu-
rança e vigilância nas instalações 
e equipamentos do município 
da batalha

Para Conhecimento

Programa Crescer mais – sub-
venção à natalidade aprovado unanimidade

Programa municipal para 
atribuição de Comparticipação 
de medicamentos – atribuição 
de apoios para 2022.

aprovado unanimidade

9º Concerto de solidariedade – 
associação de solidariedade e 
apoio social “Páginas de músi-
ca” - 15/10/2022

aprovado unanimidade

atribuição de auxílios económicos 
- ação social escolar 2022-2023 aprovado unanimidade

regulamento do Conselho 
municipal de Juventude aprovado unanimidade

Protocolo de Colaboração para 
desenvolvimento do projeto “sen-
tir a música” – ensino Pré-escolar 
ano letivo de 2022/2023

aprovado unanimidade

Proposta de realização de hasta 
pública para adjudicação do di-
reito de arrendamento, para fins 
não habitacionais, de quiosque 
para venda de produtos frutícolas 
(frescos e secos), sito no largo 
mestre afonso domingues, na 
vila da batalha

aprovado unanimidade

Proposta de regulamento do 
Programa municipal de apoio 
à Primeira infância «CresCer 
mais» - (alteração ao regula-
mento em vigor publicado na 2ª 
série, do d.r. nº 147, de 30 de 
julho de 2020);

aprovado unanimidade

suplemento de Penosidade e 
insalubridade – assistentes 
operacionais (decreto-lei nº 
93/2021, de 9 de novembro)

aprovado unanimidade

Protocolo de Colaboração a ou-
torgar entre o município da ba-
talha e associação humanitária 
dos bombeiros voluntários do 
Concelho da batalha – Criação 
da 3.ª equipa de intervenção 
Permanente (eiP 3) / ano 2022

aprovado unanimidade

Fornecimento de alimentação a 
refugiados ucranianos, vítimas da 
guerra na ucrânia – revogação da 
deliberação n.º 2022/0159/g.a.P., 
de 28/03/2022

aprovado unanimidade

abertura de Candidatura à atri-
buição de apoios à atividade 
desportiva Federada não Profis-
sional – regulamento municipal 
de apoio ao associativismo

aprovado unanimidade

apreciação Candidaturas apoio 
ao associativismo – edição 2022 
– Componente do investimento

aprovado unanimidade

apreciação Candidaturas apoio 
ao associativismo – edição ex-
traordinária – Componente de 
apoio ao desporto Federado – 
Época 2021/2022

aprovado unanimidade

acordo de Cedência de interes-
se Público - Projeto do Campo 
arqueológico de Proença-a-
-nova/2022

aprovado unanimidade

regulamento municipal de apoio 
ao associativismo do Concelho 
da batalha

aprovado unanimidade

alteração de loteamento sob o 
alvará nº 2/99 – decisão Final aprovado unanimidade

arranque do ano letivo 
2022/2023 – intervenções em 
estabelecimentos escolares

Para Conhecimento

Cooperação entre o município 
da batalha e o município d’arras 
– Carta de Compromisso 

aprovado unanimidade

EDITAL N.º 49/G.A.P./2022
RAUL MIGUEL DE CASTRO, Presidente da Câmara 
municipal da batalha, torna público para os devidos 
e legais efeitos, e em cumprimento do disposto no 
n.º 4 do artigo 40.º e no n.º 3 do artigo 49.º, ambos 
do regime Jurídico das autarquias locais, apro-
vado pela lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 
sua atual redação, que em virtude das alterações 
às datas das reuniões de Câmara realizadas nos 
meses de agosto e setembro, surge a necessidade 
de redefinir as datas da realização das reuniões de 
Câmara até ao final do presente ano de 2022.
destarte, as reuniões do executivo municipal rea-
lizar-se-ão, no edifício dos Paços do município da 
batalha, pelas 15h00 horas, nas seguintes datas:

– 03 de outubro de 2022;
– 17 de outubro de 2022;
– 31 de outubro de 2022;
– 14 de novembro de 2022;
– 28 de novembro de 2022;
– 12 de dezembro de 2022;
– 19 de dezembro de 2022.

Paços do município da batalha, 09 de setembro de 
2022

o Presidente da Câmara municipal,
a) raul miguel de Castro

EDITAL N.º 50/G.A.P./2022
hasta PÚbliCa Para arrendamento de 
quiosque (aPresentação de ProPosta em 
Carta FeChada)

1. a Câmara municipal da batalha, na sua reunião 
ordinária realizada no dia 5 de setembro de 2022, 
deliberou arrendar o quiosque, sito no largo mes-
tre afonso domingues, na vila da batalha, sob a 
forma de procedimento de “hasta pública por pro-
posta a apresentar em carta fechada”, nos termos 
e condições abaixo indicadas.

a) a base de licitação do quiosque é de 9.300,00€ 
(nove mil e trezentos euros), pelos 5 (cinco) anos 
de duração do respetivo contrato, não renovável;
b) a arrematação far-se-á por proposta em carta 
fechada, de acordo com o modelo constante do 
anexo iii do regulamento de hasta Pública para 
adjudicação do direito de arrendamento, para 
fins não habitacionais, de quiosque para venda 
de produtos frutícolas (frescos e secos), sito no 
largo mestre afonso domingues, vila da batalha;
c) a adjudicação será feita à proposta que tiver 
obtido maior pontuação;
d) o arrendamento será concedido pelo prazo de 
5 anos.
e) os interessados poderão concorrer ao procedi-

mento de hasta Pública, utilizando para o efeito 
o modelo constante do anexo iii (devidamente 
preenchido), parte integrante do regulamento 
de hasta Pública para adjudicação do direito de 
arrendamento, para fins não habitacionais, de 
quiosque para venda de produtos frutícolas (fres-
cos e secos), sito no largo mestre afonso domin-
gues, vila da batalha.

2. as condições da hasta Pública, o respetivo pro-
cesso bem como as deliberações que o aprovam 
encontram-se disponíveis para consulta no Portal 
do município da batalha em https://www.cm-bata-
lha.pt/avisos-editais-municipais.
3. os interessados deverão apresentar as propos-
tas em sobrescrito opaco e fechado, identificando-
-se no exterior do mesmo a expressão “ProPosta”, 
com indicação do proponente, respetivo endereço e 
a designação “Hasta Pública para Arrendamento de 
Quiosque para Venda de Produtos Frutícolas (frescos 
e secos), sito no Largo Mestre Afonso Domingues, na 
Vila da Batalha”. Os envelopes que contêm as propos-
tas e os documentos que as acompanham deverão ser 
encerrados num segundo sobrescrito, dirigido ao Presi-
dente da Comissão da “HASTA PÚBLICA PARA ARREN-
DAMENTO DE QUIOSQUE PARA VENDA DE PRODU-
TOS FRUTÍCOLAS (FRESCOS E SECOS), SITO NO LARGO 
MESTRE AFONSO DOMINGUES, NA VILA DA BATALHA, 
e entregues pessoalmente até às 17.30h do dia 12 
de outubro de 2022, no gabinete de apoio ao Pre-
sidente da Câmara municipal da batalha, de 2ª a 6ª 
feira, das 9.00h às 12.30h e das 14.00h às 17.30h, 
contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob aviso 
de receção, para o município da batalha, rua infan-
te d. Fernando, 2440-118 batalha.
4. o ato de Hasta Pública realizar-se-á no dia 13 
de outubro, pelas 10.30 horas, no salão nobre do 
edifício dos Paços do Concelho, rua infante d. Fer-
nando, 2440-118 batalha.
5. só o(s) proponente(s) ou seu(s) representante(s) 
devidamente mandatado(s) para o efeito, poderão 
intervir na hasta pública.
6. a Comissão da hasta Pública é constituída pelos 
seguintes elementos:

Presidente: dra. mónica aguiar louro Cardoso, 
vereadora;
vogais efetivos:

eng. manuel gameiro, Chefe da divisão da 
d.a.m.e. (que substituirá o Presidente nas suas 
faltas e impedimentos);
dra. helena maria Paula vicente, técnica superior.

vogais suplentes:
dra. benedita Catarina nunes soares duarte, 
Chefe de divisão da d.a.g.;
dr. rui miguel borges da Cunha, técnico superior.

7. serão excluídas as propostas que não conte-
nham os documentos exigidos, sejam apresenta-
das com variantes, e que não respeitem as normas 
do regulamento de hasta Pública para adjudicação 
do direito de arrendamento, para fins não habita-
cionais, de quiosque para venda de produtos frutí-
colas (frescos e secos), sito no largo mestre afon-
so domingues, vila da batalha.
8. a praça inicia-se quando o Presidente da Comis-
são declarar aberto o ato de hasta Pública para a 
adjudicação do direito de arrendamento do quios-
que identificado no ponto 1 do presente edital. 
iniciada a hasta pública, proceder-se-á à abertura 
das propostas apresentadas e à elaboração da lis-
ta dos proponentes admitidos e excluídos, após o 
que, o ato público será suspenso para reunião da 
Comissão da hasta Pública, tendo em vista a apre-
ciação e valorização das propostas, sendo o ato re-
tomado às 11.30 horas do mesmo dia. retomado 
o ato, proceder-se-á à leitura da ata onde conste 
as classificações obtidas. os candidatos admitidos 
terão a oportunidade de proceder a ofertas de lici-
tação, em lanços múltiplos de 15€ (quinze euros) a 
partir do valor do preço da proposta mais elevada. 



EDITAIS

Boletim Municipal Informativo // BATALHA // 0504 // BATALHA // Boletim Municipal Informativo

a licitação termina quando o Presidente da Comis-
são da hasta Pública tiver proposto por três vezes 
o lanço mais elevado e este não for coberto. o valor 
total licitado consubstancia o valor da arrematação 
e, por conseguinte, o valor da renda a pagar para os 
5 (cinco) anos de duração do contrato. terminada a 
praça, a Comissão da hasta Pública elabora a lista 
dos licitantes ordenados por ordem decrescente 
dos valores oferecidos e procede ao recálculo do 
valor da pontuação inicialmente atribuída às pro-
postas admitidas, em função do critério de adjudi-
cação, e adjudica provisoriamente o direito de ar-
rendamento do quiosque. 
9. depois da assinatura do auto de adjudicação provi-
sória, o adjudicatário provisório deve efetuar o paga-
mento do valor correspondente a dois meses de ren-
da 5calculado com base no valor total por si oferecido.
10. Caso o adjudicatário provisório não efetue o pa-
gamento constante no ponto anterior, ou apresen-
te a sua desistência na hasta pública, a comissão 
da hasta pública procederá à adjudicação provisória 
ao classificado seguinte.
11. o arrendamento do quiosque será titulado 
mediante contrato escrito, cuja outorga deve ser 
efetuada no prazo máximo de 30 (trinta) dias sub-
sequentes às notificações ao adjudicatário das 
decisões de adjudicação, devendo o adjudicatário 
provisório proceder à abertura do quiosque no pra-
zo de 15 (quinze) dias seguidos a contar da data da 
assinatura do contrato de arrendamento.
12. os esclarecimentos julgados necessários, no 
que respeita à presente hasta Pública, serão pres-
tados por escrito, pela Comissão da hasta Pública, 
nos termos do artigo 35º do regulamento de hasta 
Pública para adjudicação do direito de arrendamen-
to, para fins não habitacionais, de quiosque para 
venda de produtos frutícolas (frescos e secos), sito 
no largo mestre afonso domingues, vila da batalha.
13. em caso de dúvida ou omissão ao presente edi-
tal, as lacunas serão resolvidas de acordo com o dis-
posto no artigo 37.º do regulamento de hasta Pú-
blica para adjudicação do direito de arrendamento, 
para fins não habitacionais, de quiosque para venda 
de produtos frutícolas (frescos e secos), sito no lar-
go mestre afonso domingues, vila da batalha.
14. e para constar e legais efeitos, se lavrou o pre-
sente edital e outros de igual teor que serão afi-
xados nos demais lugares de estilo, bem como no 
portal municipal em https://www.cm-batalha.pt/
avisos-editais-municipais.

Paços do município da batalha, 16 de setembro de 
2022

o Presidente da Câmara municipal,
a) raul miguel de Castro

EDITAL N.º 51/G.A.P./2022
desativação do Plano muniCiPal de emer-
gênCia e Proteção Civil

Considerando que:
– a publicação do despacho conjunto dos ministros 
da defesa nacional, da administração interna, da 
saúde, do ambiente e da ação Climática e da agricul-
tura e da alimentação, de 11 de julho de 2022, de-
terminou a declaração da situação de Contingência 
entre as 00h00 de 11 de julho de 2022 e as 23h59 
de 15 de julho de 2022, para todo o território conti-
nental, garantindo o acionamento das estruturas de 
coordenação política territorialmente competentes;
– de acordo com o n.º 3, do artigo 6.º do decreto-lei 
n.º 65/2007, de 12 de novembro na sua redação 
atual Compete ao Presidente da Câmara municipal 
ativar e desativar o Plano municipal de emergência 
de Proteção Civil, ouvida, sempre que possível, a Co-
missão municipal de Proteção Civil;

determino:
– a desativação do Plano municipal de emergência 
e Proteção Civil do concelho da batalha, com efeitos 
reportados às 00h do dia 21 de setembro de 2022;
– que da decisão seja dado conhecimento ao Co-
mando distrital de operações de socorro de leiria 
e aos demais agentes de proteção civil, juntas de 
freguesia e publicação na página do município da 
batalha.

Paços do município da batalha, 21 de setembro de 
2022

o Presidente da Câmara municipal,
a) raul miguel de Castro

EDITAL N.º 52/G.A.P./2022
PubliCidade das deliberações tomadas Pela 
Câmara muniCiPal

RAUL MIGUEL DE CASTRO, Presidente da Câmara 
municipal da batalha:
torna público para os fins tidos por convenientes 
e em cumprimento do disposto no artigo 56.º do 
regime Jurídico das autarquias locais, aprovado 
pela lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o teor das 
deliberações tomadas por esta Câmara municipal 
na sua reunião de 19 de setembro de 2022.

Paços do município da batalha, 26 de setembro de 
2022

o Presidente da Câmara municipal,
a) raul miguel de Castro

Período da ordem do dia

assuntos
delibe-
ração 

tomada

resultado da 
votação

Processos de obras Particulares 
despachados Para conhecimento

relação de Processos de emprei-
tadas/Fornecimentos (despa-
chos proferidos ao abrigo da alí-
nea f) do n.º 1 do artigo 35.º da lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro)

Para conhecimento

reposição de Pavimentos, va-
letas e Passeios nas Freguesias 
– requalificação do Parque de 
estacionamento norte do agru-
pamento de escolas da batalha 
– libertação de Caução

aprovado unanimidade

reposição de Pavimentos, va-
letas e Passeios nas Fregue-
sias do Concelho da batalha, 
arruamentos na Freguesia da 
golpilheira, rua do Freixo (bico 
sacho) e largo s. leonardo da 
Cividade – libertação de Caução

aprovado unanimidade

ecovia – Collipo ao vale do lena 
- Prorrogação do Prazo da em-
preitada

aprovado unanimidade

Cedência de Calçada (estrada de 
Fátima (en356), nº 8 – vale de 
ourém – são mamede)

aprovado

unanimidade 
concordar com a 
solução apresen-
tada pelos servi-
ços em virtude do 
espaço confinar 
com a en356 cuja 
jurisdição pertence 
à infraestruturas 
de Portugal

Cedência de Calçada (estrada 
da Portela, nº 674 – reguengo 
do Fetal)

aprovado unanimidade

Cedência de Calçada (rua mes-
tre antónio de almeida grosso, 
nº 222 – golpilheira)

aprovado unanimidade

Fornecimento de energia elétrica 
em regime de baixa tensão nor-
mal, ao abrigo do lote d, lote e e 
lote F do acordo quadro (CnCm-
-aq/35/2020), promovido pela 
Central nacional de Compras 
municipais - iluminação Pública

aprovado unanimidade

Contrato – Programa de apoio 
para utilização de instalações 
desportivas–ano 2022

aprovado unanimidade

Componentes de apoio à Famí-
lia do 1.º Ceb e das atividades 
de animação e de apoio à Fa-
mília do Pré-escolar do ensino 
Público do concelho da batalha 
– ano letivo 2022/2023;

aprovado unanimidade

Curso de “Coordenador municipal 
de Proteção Civil” – Protocolo 
de Colaboração a outorgar com 
a associação humanitária dos 
bombeiros voluntários do Con-
celho da batalha, e transferência 
de verba para a Comunidade in-
termunicipal da região de leiria

aprovado unanimidade

Proposta de Protocolo de Par-
ceria para centro tecnológico 
especializado digital

aprovado
unanimidade ela-
boração de carta 

de conforto

Proposta com vista a contribuir 
para o reforço dos Cuidados de 
saúde, em complementaridade ao 
serviço nacional de saúde - Cria-
ção do Cartão seguro de saúde 
municipal a todos os munícipes 
residentes no concelho da batalha

Ponto retirado

Proposta de Fixação da taxa da 
derrama s/ tributação de ren-
dimentos (irC) de 2022 a cobrar 
em 2023

aprovado unanimidade

taxa municipal de direitos de Pas-
sagem aprovado unanimidade

Proposta de Fixação da taxa de 
participação no irs aos rendi-
mentos de 2023

aprovado unanimidade

imposto municipal sobre imóveis 
(imi) - Fixação das taxas do imi, 
para vigorar no ano de 2022, cuja 
liquidação será em 2023

aprovado unanimidade

Proposta de Projeto “espeleologia 
no reguengo do Fetal ii” - Proto-
colo de Colaboração a outorgar 
entre o município da batalha e 
Centro de estudos e atividades 
especiais da liga para a Proteção 
da natureza (Ceae-lPn)

Ponto retirado

apoio a alunos da 2ª turma do 
ensino articulado, sem Com-
participação do ministério da 
educação

aprovado unanimidade

Conselho municipal da saúde – 
designação de um presidente de 
junta de freguesia para integrar o 
Cms em representação das fre-
guesias do município – mandato 
2021-2025

aprovado unanimidade

Participação em associação de 
direito Privado a denominar Cer 
batalha – Comunidade de ener-
gia renovável da batalha

aprovado
maioria, com qua-
tro votos a favor e 

três abstenções

Comemorações do centenário 
da travessia do atlântico-sul 
efetuada por gago Coutinho e 
sacadura Cabral

aprovado unanimidade

estacionamento na vila da bata-
lha – reativação de parquímetros aprovado unanimidade

EDITAL N.º 53/G.A.P./2022
exeCução da gestão de Combustíveis

raul miguel de Castro, Presidente da Câmara mu-
nicipal da batalha:
Faz público, em cumprimento do disposto nos n.ºs 
12 e 16 do artigo 15.º do decreto-lei n.º 124/2006, 
de 28 de junho, na sua atual redação, aplicável pela 
norma transitória do n.º 4 do artigo 79.º do decreto-
-lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, em conjugação 
com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º 
do Código do Procedimento administrativo, aprova-
do pelo decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (na 
redação vigente), que em consequência do incum-
primento da notificação efetuada ao sr. manuel Fer-
reira para proceder à gestão de combustível da sua 
propriedade, a Câmara municipal irá tomar posse 
administrativa do prédio rústico sito entre a estra-
da 356, no lugar dos Casais dos ledos, freguesia da 
batalha e devidamente identificado na planta que se 
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anexa, para executar coercivamente os trabalhos, 
no dia 6 de outubro às 7h00.
Para eventual esclarecimento adicional, qualquer 
interessado poderá contactar os serviços do ga-
binete técnico Florestal desta Câmara municipal 
para o número de telefone 244769110 ou dirigir-
-se à Câmara municipal da batalha, situada na rua 
infante d. Fernando, 2440-118 batalha, no horário 
normal de expediente (das 09:00 horas às 12:30 
horas e das 14:00 horas às 17:30).
e para constar se passou o presente edital que 
aqui é afixado, bem como nos lugares de estilo.

Paços do município da batalha, 26 de setembro de 
2022

o Presidente da Câmara municipal,
a) raul miguel de Castro

EDITAL N.º 54/G.A.P./2022
exeCução da gestão de Combustíveis

raul miguel de Castro, Presidente da Câmara mu-
nicipal da batalha:
Faz público, em cumprimento do disposto nos n.ºs 12 
e 16 do artigo 15.º do decreto-lei n.º 124/2006, de 
28 de junho, na sua atual redação, aplicável pela nor-
ma transitória do n.º 4 do artigo 79.º do decreto-lei 
n.º 82/2021, de 13 de outubro, em conjugação com 
o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do Có-
digo do Procedimento administrativo, aprovado pelo 
decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (na redação 
vigente), que em consequência do incumprimento da 
notificação efetuada ao sr. José emílio da Conceição 
novo para proceder à gestão de combustível da sua 
propriedade, a Câmara municipal irá tomar posse 
administrativa do prédio rústico sito entre a rua da 
madalena e a rua da escola, no lugar de Pinheiros, 
freguesia da batalha e devidamente identificado na 
planta que se anexa, para executar coercivamente os 
trabalhos, no dia 6 de outubro às 9h00.
Para eventual esclarecimento adicional, qualquer 
interessado poderá contactar os serviços do ga-
binete técnico Florestal desta Câmara municipal 
para o número de telefone 244769110 ou dirigir-
-se à Câmara municipal da batalha, situada na rua 
infante d. Fernando, 2440-118 batalha, no horário 
normal de expediente (das 09:00 horas às 12:30 
horas e das 14:00 horas às 17:30).
e para constar se passou o presente edital que aqui 
é afixado, bem como nos lugares de estilo.

Paços do município da batalha, 26 de setembro de 
2022

o Presidente da Câmara municipal,
a) raul miguel de Castro

EDITAL N.º 55/G.A.P./2022
exeCução da gestão de Combustíveis

raul miguel de Castro, Presidente da Câmara muni-
cipal da batalha:
Faz público, em cumprimento do disposto nos n.ºs 
12 e 16 do artigo 15.º do decreto-lei n.º 124/2006, 
de 28 de junho, na sua atual redação, aplicável pela 
norma transitória do n.º 4 do artigo 79.º do decreto-
-lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, em conjugação 
com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º 
do Código do Procedimento administrativo, aprova-
do pelo decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (na 
redação vigente), que em consequência do incum-
primento da notificação efetuada ao sr. José da en-
carnação dos reis para proceder à gestão de com-
bustível da sua propriedade, a Câmara municipal irá 
tomar posse administrativa do prédio rústico sito 
na rua das mós, no lugar de Pinheiros, freguesia da 

batalha e devidamente identificado na planta que se 
anexa, para executar coercivamente os trabalhos, 
no dia 6 de outubro às 12h00.
Para eventual esclarecimento adicional, qualquer in-
teressado poderá contactar os serviços do gabinete 
técnico Florestal desta Câmara municipal para o nú-
mero de telefone 244769110 ou dirigir-se à Câma-
ra municipal da batalha, situada na rua infante d. 
Fernando, 2440-118 batalha, no horário normal de 
expediente (das 09:00 horas às 12:30 horas e das 
14:00 horas às 17:30).
e para constar se passou o presente edital que aqui 
é afixado, bem como nos lugares de estilo.

Paços do município da batalha, 26 de setembro de 
2022

o Presidente da Câmara municipal,
a) raul miguel de Castro

EDITAL N.º 56/G.A.P./2022
exeCução da gestão de Combustíveis

raul miguel de Castro, Presidente da Câmara mu-
nicipal da batalha:
Faz público, em cumprimento do disposto nos n.ºs 
12 e 16 do artigo 15.º do decreto-lei n.º 124/2006, 
de 28 de junho, na sua atual redação, aplicável pela 
norma transitória do n.º 4 do artigo 79.º do decre-
to-lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, em conjuga-
ção com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 
112.º do Código do Procedimento administrativo, 
aprovado pelo decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de ja-
neiro (na redação vigente), que em consequência 
do incumprimento da notificação efetuada à sra. 
maria Jesus vieira para proceder à gestão de com-
bustível da sua propriedade, a Câmara municipal 
irá tomar posse administrativa do prédio rústico 
sito na estrada Principal, no lugar de Perulheira, 
freguesia da batalha e devidamente identificado 
na planta que se anexa, para executar coerciva-
mente os trabalhos, no dia 7 de outubro às 7h00.
Para eventual esclarecimento adicional, qualquer 
interessado poderá contactar os serviços do ga-
binete técnico Florestal desta Câmara municipal 
para o número de telefone 244769110 ou dirigir-
-se à Câmara municipal da batalha, situada na rua 
infante d. Fernando, 2440-118 batalha, no horário 
normal de expediente (das 09:00 horas às 12:30 
horas e das 14:00 horas às 17:30).
e para constar se passou o presente edital que 
aqui é afixado, bem como nos lugares de estilo.

Paços do município da batalha, 26 de setembro de 
2022

o Presidente da Câmara municipal,
a) raul miguel de Castro

EDITAL N.º 57/G.A.P./2022
exeCução da gestão de Combustíveis

raul miguel de Castro, Presidente da Câmara mu-
nicipal da batalha:
Faz público, em cumprimento do disposto nos n.ºs 
12 e 16 do artigo 15.º do decreto-lei n.º 124/2006, 
de 28 de junho, na sua atual redação, aplicável pela 
norma transitória do n.º 4 do artigo 79.º do decre-
to-lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, em conjuga-
ção com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 
112.º do Código do Procedimento administrativo, 
aprovado pelo decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de ja-
neiro (na redação vigente), que em consequência 
do incumprimento da notificação efetuada à sra. 
emília neves reis para proceder à gestão de com-
bustível da sua propriedade, a Câmara municipal 
irá tomar posse administrativa do prédio rústico 

sito na rua da Charneca, no lugar de Perulheira, 
freguesia da batalha e devidamente identificado 
na planta que se anexa, para executar coerciva-
mente os trabalhos, no dia 7 de outubro às 11h00.
Para eventual esclarecimento adicional, qualquer in-
teressado poderá contactar os serviços do gabinete 
técnico Florestal desta Câmara municipal para o nú-
mero de telefone 244769110 ou dirigir-se à Câma-
ra municipal da batalha, situada na rua infante d. 
Fernando, 2440-118 batalha, no horário normal de 
expediente (das 09:00 horas às 12:30 horas e das 
14:00 horas às 17:30).
e para constar se passou o presente edital que 
aqui é afixado, bem como nos lugares de estilo.

Paços do município da batalha, 26 de setembro de 
2022

o Presidente da Câmara municipal,
a) raul miguel de Castro

EDITAL N.º 58/G.A.V./2022
atualização do anexo i - valor das ComPar-
tiCiPações da ComPonente de aPoio à Famí-
lia (CaF) e das atividades de animação e aPoio 
à Família (aaaF) do 1.º Ceb e do PrÉ-esColar, 
resPetivamente, do ensino PÚbliCo do Con-
Celho da batalha – ano letivo 2022/2023

Carlos Agostinho Costa Monteiro, Vice-Presidente 
da Câmara Municipal da Batalha:
Faz público, no exercício dos poderes conferidos 
pelos despachos n.ºs 05/2021/gaP e 10/2021/
gaP emitidos, respetivamente, pelo senhor Presi-
dente da Câmara em 22/10/2021 e 08/11/2021, 
em articulação com o disposto na alínea t), n.º 1 do 
artigo 35.º, em conjugação com o estatuído no n.º 1 
do artigo 56.º, ambos do regime Jurídico das autar-
quias locais (rJal), aprovado pela lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro (na sua atual redação) que, por 
deliberação n.º 2022/0404/gav, de 20/09/2022, a 
Câmara municipal deliberou, por unanimidade:
1. Aprovar a fixação de limites máximos das compar-
ticipações familiares para o ano letivo de 2022/2023, 
nos seguintes termos:

i. Componente de atividades de animação e de apoio 
à Família (Jardins de infância): 55,00€ / mensais;
ii. Componente de apoio à Família (1.º Ciclo): 52,00 €/ 
mensais.

2. Aprovar a manutenção dos escalões de apura-
mento das Comparticipações Familiares, de acordo 
com o rendimento per-capita mensal apurado, nos 
seguintes termos:

i. escalões a aplicar para alunos
do ensino Pré-escolar

Componente escalões de rendimento

apoio à
Família

1º 2º 3º 4º 5º 6º

até 
5%

até 
7%

até 
10%

até 
12.50%

até 
15%

até 
15%

ii. escalões a aplicar para alunos do 1º Ceb

Componente escalões de rendimento

apoio à
Família

1º 2º 3º 4º 5º 6º

até 
5%

até 
7%

até 
10%

até 
12.50%

até 
15%

até 
15%

neste enquadramento, mais se torna pública, a 
atualização dos limites das seguintes compartici-
pações familiares:

a) Anexo I - Regulamento da Componente de Ati-
vidades de Animação e de Apoio à Família para 
crianças que frequentam o ensino pré-escolar 
nos estabelecimentos públicos do Concelho da 
Batalha (cfr. previsto no artigo 14.º):
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ANEXO I
a. Custos incorridos no exercício anterior e respeti-
vos custos médios por aluno:

Componente de Animação e Apoio à Família (AAAF) 
Pré-Escolar

Designação 2021 2020

Fornecimento serviços 
externos 1.858,02€ 0,00€

Custos com Pessoal 203.808,64€ 202.691,63€

subtotal 205.666,66€ 202.691.63€

número médio de crianças 
- frequência atl 192 161

Custo médio por criança 
(anual) 1.071,18€ 1.258,95€

Custo médio por criança 
(mensal) 89,27€ 104,91€

b. Limite máximo da Comparticipação Familiar 
da Componente de atividades de animação e de 
apoio à Família (Jardins de infância) para ano letivo 
de 2022/2023, fixado por deliberação de câmara 
n.º 2022/0404/g.a.v., na reunião do executivo de 
20/09/2022, – 55,00 €/ mensais.

b) Anexo I - Regulamento da Componente de Apoio 
à Família para crianças que frequentam o 1.º ciclo 
do ensino básico nos estabelecimentos públicos 
do concelho da Batalha (cfr. previsto no artigo 14.º):

ANEXO I
a. Custos incorridos no exercício anterior e respeti-
vos custos médios por aluno:

Componente de Apoio à Família (CAF) 1º CEB

Designação 2021 2020

Fornecimento serviços 
externos 2.565,83€ 0,00€

Custos com Pessoal 175.906,27€ 215.737,51€

subtotal 178.472,10€ 215.737,51€

número médio de crian-
ças - frequência atl 261 273

Custo médio por criança 
(anual) 683,80€ 790,25€

Custo médio por criança 
(mensal) 56,98€ 65,85€

b. Limite máximo da Comparticipação Familiar da 
Componente de atividades de animação e de apoio 
à Família (1º ciclo) para ano letivo de 2022/2023 fixa-
do por deliberação de câmara n.º 2022/0404/g.a.v., 
na reunião do executivo de 20/09/2022 - 52,00€/
mensais.

e para constar se passou o presente edital que 
aqui é afixado, bem como nos lugares de estilo..

Paços do município da batalha, 26 de setembro de 
2022

o vice-Presidente da Câmara municipal,
a) Carlos agostinho Costa monteiro




