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DESPACHO N.º9/2022/G.A.V.
Mobilidade na carreira e categoria de 
assistente operacional, do colaborador 
cristiano de oliveira antónio, para o ins-
tituto da segurança social, i.p. 

considerando, 
Que a lei geral do trabalho em Funções públicas 
(ltFp), aprovada pela lei nº 35/2014, de 20 de junho 
(na redação vigente) aplicável à administração local 
por força do n.º 2 do seu art.º 1.º, regula nos seus 
artigos 92.º e seguintes, o regime da mobilidade;
Que, nos termos n.º 1 do art.º 92.º, a mobilidade é de-
terminada pela conveniência para o interesse público, 
designadamente quando a economia, a eficácia e a 
eficiência dos órgãos ou serviços o imponham;
Que o referido pressuposto é confirmado pela res-
petiva chefia de divisão;
Que, compete ao presidente da câmara decidir so-
bre todos os assuntos relacionados com a gestão e 
direção dos recursos humanos afetos aos serviços 
municipais, nos termos do disposto na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 35.º, do regime Jurídico das autar-
quias locais, aprovado pela lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro (na redação vigente);
são fundamento, por que, no uso das compe-
tências delegadas pelo sr. presidente da câmara, 
raul Miguel de castro, através dos despachos n.ºs 
05/2021/gap e 10/2021/gap, respetivamente da-
tados de 22/01/2021 e 08/11/2021, devidamente 
publicitados através de editais afixados nos lugares 
de estilo, bem como no sítio da internet do Município 
da batalha, em articulação com o estatuído na alínea 
b) do n.º 2 do artigo 92º da ltFp e demais normas 
aplicáveis, autorizo o pedido de mobilidade para o 
Instituto da Segurança Social, I.P. do colaborador 
Cristiano de Oliveira António, até ao máximo de 18 
meses, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 
97.º da lei geral do trabalho em Funções públicas, 
com efeitos a partir de 1 de outubro de 2022. 
proceda-se em conformidade e observe-se o 
modo de operar a mobilidade nos termos do pre-
visto do artigo 94.º da ltFp.

paços do Município da batalha, 19 de agosto de 2022

o vice-presidente da câmara Municipal,
a) carlos agostinho costa Monteiro

DESPACHO N.º10/2022/G.A.V.
licença seM reMuneração da trabalha-
dora ana rita Monteiro rodrigues

considerando, 
Que a trabalhadora ana rita Monteiro rodrigues, a 
exercer funções no Município da batalha na carreira e 
categoria de assistente técnico, no Jardim de infância 
e escola do ensino básico dos casais dos ledos, so-
licitou um pedido de licença sem remuneração, pelo 
período de 12 (doze) meses, a iniciar a 1 de setembro 
de 2022, por motivos devidamente fundamentados;
Que a matéria em apreço encontra-se regulada 
nos artigos 280.º a 283.º da lei geral de trabalho 
em Funções públicas (ltFp), aprovada pela lei n.º 
35/2014, de 20 de junho (na redação vigente);
Que o pedido da trabalhadora configura um pedido 
de uma licença sem remuneração de longa duração 
(por ter uma duração superior a 60 dias), o qual não 
se reconduz a nenhuma das situações previstas no 
mencionado artigo 280.º, e nos artigos 281.º, 282.º 
e 283.º da mesma lei;
Que decorre ainda das normas supra citadas que a 
trabalhadora pode beneficiar de uma ausência ao 
serviço, sem a correspondente remuneração, des-
de que devidamente autorizado pelo empregador 
público, a quem compete, no âmbito do seu poder 
discricionário, deferir ou indeferir tal pedido, desde 
que devidamente fundamentado, segundo os cri-

térios de conveniência (de serviço), oportunidade 
e justiça, próprios da autoridade, com observância 
dos limites estabelecidos na lei e visando a prosse-
cução do interesse público;
Que a ausência da trabalhadora durante o período 
solicitado não altera o normal funcionamento das 
atividades inerentes ao serviço de apoio à educação, 
no qual a mesma se encontra inserida, não pondo 
em causa a prossecução do interesse público;
são fundamento, por que, no uso das compe-
tências delegadas pelo sr. presidente da câmara, 
raul Miguel de castro, através dos despachos n.ºs 
05/2021/gap e 10/2021/gap, respetivamente 
datados de 22/01/2021 e 08/11/2021 (devida-
mente publicitados através de editais afixados nos 
lugares de estilo, bem como no sítio da internet do 
Município da batalha), em articulação com o esta-
tuído na alínea a), n.º 2 do artigo 35.º do regime 
Jurídico das autarquias locais, aprovado pela lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro (na sua atual re-
dação), autorizo, tendo por base as normas legais 
aplicáveis, a licença sem remuneração da trabalha-
dora Ana Rita Monteiro Rodrigues, pelo período de 
12 (doze) meses, a iniciar a 1 de setembro de 2022.
MAIS DETERMINO a publicitação do presente des-
pacho nos termos legalmente previstos, em cumpri-
mento do disposto na alínea t), n.º 1 do artigo 35.º e 
artigo 56.º, ambos do anexo i à lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro. 

paços do Município da batalha, 19 de agosto de 2022

o vice-presidente da câmara Municipal,
a) carlos agostinho costa Monteiro

DESPACHO N.º35/2022/G.A.P.
isenção do pagaMento das taxas de uti-
lização dos caMpos de padel no Mês de 
agosto de 2022

– considerando que nos encontramos em período 
de férias letivas, sendo relevante propiciar aos jovens 
práticas saudáveis de ocupação dos tempos livres;
– considerando que se regista elevada procura pe-
los campos de padel instalados na zona desportiva 
da vila da batalha;
– considerando que se regista também no conce-
lho da batalha elevada presença da comunidade 
emigrante e que, ao longo do mês de agosto, por 
cá permanece;
– considerando que o Município da batalha, à luz do 
artigo nr. 23.º da lei 75/2013, de 12 de setembro, 
detém competências em matérias relacionadas com 
os tempos livres e o desporto;
– considerando que devem ser implementadas 
medidas tendentes ao estímulo da prática despor-
tiva das populações;
determino que no período de 08 a 31 de agosto de 
2022, e pelos motivos atrás aduzidos, sejam isen-
tadas as taxas devidas pela utilização dos campos 
municipais de padel localizados na zona desportiva 
da vila da batalha.
este despacho cessa automaticamente a partir do 
dia 01 de setembro de 2022.

paços do Município da batalha, 05 de agosto de 2022

o presidente da câmara Municipal da batalha,
a) raul Miguel de castro.

EDITAL N.º 41/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 01 de agosto de 2022.

paços do Município da batalha, 08 de agosto de 2022

o presidente da câmara Municipal,
a) raul Miguel de castro

período da ordem do dia

Assuntos
Delibe-
ração 

tomada

Resultado da 
votação

atribuição dos seguintes votos 
de louvor aos atletas da asso-
ciação tigre shotoKan Karatedo 
batalha; atleta bernardo cunha; 
atletas irina pires, gabriel sequei-
ra, Matilde silva e carolina silva. 

aprovado unanimidade

construção de creche Municipal 
- adaptações para melhoria de 
eficiência energética do edifício 
no âmbito do prr e execução de 
arranjos exteriores – projeto da 
decisão de adjudicação

aprovado unanimidade

reposição de pavimentos, va-
letas e passeios nas Freguesias 
– relatório Final

aprovado unanimidade

construção de creche Municipal 
– adaptações para melhoria de 
eficiência energética no âmbito 
do prr e execução de arranjos 
exteriores - prorrogação de 
prazo de entrega de propostas

aprovado unanimidade

reabilitação edifício “casa da 
obra” para residência de estu-
dantes – adaptações no âmbito 
do pnaes – projeto da decisão 
de adjudicação

aprovado unanimidade

reabilitação edifício “casa 
da obra” para residência de 
estudantes - revisão de preços 
provisória

aprovado unanimidade

confeção e Fornecimento de 
refeições escolares para o ano 
letivo 2022/2023 - relatório 
Final

aprovado unanimidade

alteração orçamental: Modi-
ficação ao orçamento n.º 24, 
Modificação às gop n.º 21 (ppi 
e aMr)

para conhecimento

alteração orçamental: Modi-
ficação ao orçamento n.º 25, 
Modificação às gop n.º 22 (ppi 
e aMr)

para conhecimento

alteração orçamental: Modi-
ficação ao orçamento n.º 26, 
Modificação às gop n.º 23 (ppi 
e aMr)

para conhecimento

anulação de procedimento 
concursal comum para preen-
chimento de cinco postos de 
trabalho na carreira e categoria 
de técnico superior, área de 
educação Física e desporto 
– professores de natação, na 
modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, 
publicitado na bolsa de em-
prego público em 07/05/2021, 
com o código de oferta nº 
oe202105/0157

aprovado

por maioria com 
três votos a favor 

e três absten-
ções. tendo-se 

verificado empate 
nas votações, o 
presidente da 

câmara utilizou o 
voto de qualidade, 

nos termos do 
disposto no nº 2 
do artigo 54º da 

lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, 
na sua redação 
atual, votando 

favoravelmente.

centro tecnológico especializado 
(cte) de informática - protocolo 
de colaboração entre Município 
da batalha e o aeb – agrupa-
mento de escolas da batalha

aprovado unanimidade
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esclarecimentos sobre a 
aplicabilidade dos critérios de 
elegibilidade no apoio à men-
salidade creche, nº 3 do art.º 5º 
do regulamento do programa 
Municipal de educação e 
desenvolvimento da primeira 
infância “crescer Mais”.

aprovado

por maioria com 
três votos a favor 

e três absten-
ções. tendo-se 

verificado empate 
nas votações, o 
presidente da 

câmara utilizou o 
voto de qualidade, 

nos termos do 
disposto no nº 2 
do artigo 54º da 

lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, 
na sua redação 
atual, votando 

favoravelmente.

alteração do período de Fun-
cionamento da Feira no dia 15 
de agosto de 2022

aprovado unanimidade

operacionalização do progra-
ma Municipal de oferta de 
cadernos de atividades aos 
alunos do agrupamento de 
escolas da batalha – ano 
letivo 2022/2023, aprovado 
por del. n.º 2022/0322/gav, de 
18/07/2022

aprovado unanimidade

re-co2-io6 – alojamento 
estudantil a custos acessíveis para conhecimento

possível geminação entre o 
Município da batalha com o 
Município d' arras – deslocação 
de representantes do Município 
a ville d’arras (França)

aprovado unanimidade

atribuição de Medalhas de 
Mérito Municipal aprovado unanimidade

rede de apoio ao investidor 
da diáspora (raid) – termo de 
adesão

aprovado unanimidade

apoio na organização da ga-
Ming zone – Festas da batalha 
2022 - protocolo de colabora-
ção com o centro social, cultural 
e recreativo das brancas

aprovado unanimidade

atribuição de auxílios económicos 
– refeições escolares – alunos 
do pré-escolar 2021/2022

aprovado unanimidade

transportes escolares - ano 
letivo 2022/2023 aprovado unanimidade

previsão de custos com as 
Festas da batalha – de 12 a 15 
de agosto de 2022

aprovado unanimidade

associação humanitária dos 
bombeiros voluntários da ba-
talha – aprovação do protocolo 
para constituição da 3ª eip

aprovado unanimidade

EDITAL N.º 42/G.A.P./2022
RAUL MIGUEL DE CASTRO, presidente da câmara 
Municipal da batalha:
torna público para os fins tidos por convenientes 
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 Ju-
rídico das autarquias locais, aprovado pela lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro, que a reunião agenda-
da para 29 de agosto de 2022, irá realizar-se no dia 
05 de setembro e a de 12 de setembro, terá lugar a 
19 de setembro, pelas 15h00 horas, ambas no edi-
fício dos paços de concelho do Município da batalha.

paços do Município da batalha, 08 de agosto de 2022

o presidente da câmara Municipal,
a) raul Miguel de castro

EDITAL N.º 43/G.A.P./2022
execução da gestão de coMbustíveis

carlos agostinho costa Monteiro, vice-presidente 
da câmara Municipal 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 à empresa cardi-
nal animado, lda para proceder à gestão de com-
bustível da sua propriedade, a câmara Municipal irá 
tomar posse administrativa do prédio rústico sito na 
estrada das Fontes, no lugar de torrinhas, freguesia 
do reguengo do Fetal e devidamente identificado na 
planta que se anexa, para executar coercivamente 
os trabalhos, no dia 29/08/2022 às 07 horas.
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, 18 de agosto de 2022

o vice-presidente da câmara Municipal,
a) carlos agostinho costa Monteiro

EDITAL N.º 44/G.A.P./2022
execução da gestão de coMbustíveis

carlos agostinho costa Monteiro, vice-presidente 
da câmara Municipal 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 empresa 
antónio gomes vieira e Filhos para proceder à ges-
tão de combustível da sua propriedade, a câmara 
Municipal irá tomar posse administrativa do prédio 
rústico sito entre a estrada da arrufeira e a rua do 
Moinho Muro, na vila da batalha, freguesia e con-
celho da batalha e devidamente identificado na 
planta que se anexa, para executar coercivamente 
os trabalhos, no dia 29/08/2022 às 09 horas.
para eventual esclarecimento adicional, qualquer 
interessado poderá contactar os serviços do gabi-
nete técnico Florestal desta câmara Municipal para 
o número de telefone 244769110 ou dirigir-se à câ-
mara 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, 18 de agosto de 2022

o vice-presidente da câmara Municipal,
a) carlos agostinho costa Monteiro

EDITAL N.º 45/G.A.P./2022
execução da gestão de coMbustíveis

carlos agostinho costa Monteiro, vice-presidente 
da câmara Municipal 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, aprovado 
pelo decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (na reda-
ção vigente), que em consequência do incumprimen-
to da notificação efetuada ao sr. Joaquim de sales 
de lemos oliveira simões para proceder à gestão de 
combustível da sua propriedade, a câmara Municipal 
irá tomar posse administrativa do prédio rústico sito 
na estrada da boutaca, na vila da batalha, freguesia 
e concelho da batalha devidamente identificado na 
planta que se anexa, para executar coercivamente os 
trabalhos, no dia 01/09/2022 às 07 horas.
para eventual esclarecimento adicional, qualquer 
interessado poderá contactar os serviços do gabi-
nete técnico Florestal desta câmara Municipal para 
o número de telefone 244769110 ou dirigir-se à câ-
mara 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, 18 de agosto de 2022

o vice-presidente da câmara Municipal,
a) carlos agostinho costa Monteiro

EDITAL N.º 46/G.A.P./2022
execução da gestão de coMbustíveis

carlos agostinho costa Monteiro, vice-presidente 
da câmara Municipal 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. vitor louro cordeiro para 
proceder à gestão de combustível da sua proprie-
dade, a câmara Municipal irá tomar posse adminis-
trativa do prédio rústico sito entre a rua do poço e a 
rua da lagoa, no lugar de casal do relvas, freguesia 
e concelho da batalha, devidamente identificado na 
planta que se anexa, para executar coercivamente os 
trabalhos, no dia 02/09/2022 às 9 horas.
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 câmara 
Municipal da batalha, situada na rua infante d. Fer-
nando, 2440-118 batalha, no horário normal de ex-
pediente (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, 18 de agosto de 2022

o vice-presidente da câmara Municipal,
a) carlos agostinho costa Monteiro

EDITAL N.º 47/G.A.P./2022
publicidade das deliberações toMadas pela 
câMara Municipal

raul Miguel de castro, presidente da câmara 
Municipal;
torna público para os fins por convenientes e em 
cumprimento do disposto no artigo 56º do regime 
Jurídico das autarquias locais, aprovado pela lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, o teor das delibera-
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ções tomadas por esta câmara Municipal na sua 
reunião de 16 de agosto de 2022.

paços do Município da batalha, 22 de agosto 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 
empreitadas/Fornecimentos 
(despachos proferidos ao abrigo 
da alínea f) do nº1 do artigo 35.º 
da lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro)

para conhecimento

cedência de calçada (rua dos 
augustos, n.º 3 no ligar de lapa 
Furanada - são Mamede)

aprovado unanimidade

contrato n.º18/2021 - aquisição 
serviços para implementação 
em Manutenção da rede de 
percursos pedestres no concelho 
da batalha - conclusão dos 
trabalhos.

aprovado unanimidade

alteração orçamental: Modi-
ficação ao orçamento nºª27, 
modificação às gop nº 24 (ppi 
a aMr)

para conhecimento

alteração orçamental: Modi-
ficação ao orçamento nºª28, 
modificação às gop nº 25 (ppi 
a aMr)

para conhecimento

alteração orçamental: Modi-
ficação ao orçamento nºª29, 
modificação às gop nº 26 (ppi 
a aMr)

para conhecimento

tomar conhecimento do parecer 
do auditor externo sobre a 
situação financeira do Município 
- 1º semestre 2022, nos termos 
e para os efeitos da alínea d) 
do n-º 2 do artigo 77.º da lei 
n.º73/2013, de 03 de setembro.

para conhecimento

programa  amar os sons - 
protocolo do colaborarção para 
desenvolvimento do programa 
"novas primaveras" 2022"

aprovado unanimidade

contrato-programa de finan-
cionamento do prjeto "casa da 
obra - residência de estudan-
te", no âmbito dodo programa 
nacional de alojamento para 
o ensino superiror (pnaes) 
apoioado pelo plano de recu-
peração e resiliência (prr)

aprovado unanimidade

desafetação do domínio público 
municipal da área de cedência de 
equipamento de utilização coleti-
va e afetação ao domínio privado 
municipal para construção de 
creche Municipal - alteração 
ao loteamento n.º2/2004 "com 
obras de urbanização" - proces-
so de obras n.º02/2001/4

aprovado unanimidade

pedido Formal de criação de 
gabinete de Medicina dentária 
no centro de saúde da batalha 
(arsc/aces pinhal litoral) prr 
aviso n.º 10/cc1/i01/2022

aprovado unanimidade

sociedade histórica de inde-
pendência de portugal - adesão 
ao corpo associativo

aprovado unanimidade

operacionalização de pro-
grama Municipal de oferta de 
cadernos de atividades aos 
alunos do agrupamento de 
escolas da batalha - ano letivo 
2022/2023 - aditamento à 
deliberação n.º 2022/0332/
gav de 01/08/2022

aprovado unanimidade




