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Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte, via Skype, reuniu 
extraordinariamente a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência da Presidente, 
Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 16:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na votação 
dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação se 
mencione expressamente a causa do impedimento. 

 
 

 
  

 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

1. Discussão e aprovação de medidas de apoio social no âmbito do plano de combate 
ao COVID-19. 
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ORDEM DO DIA 
 

 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

1. Discussão e aprovação de medidas de apoio social no âmbito do plano de 
combate ao COVID-19. 

 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião e informou que enviou para todos os membros do 
executivo um quadro Excel com as medidas propostas pelo executivo permanente, pela 
CDU e pelo MpM, para as várias áreas a apoiar e também para a aquisição de 
equipamentos, nomeadamente: 
 

• Aquisição de equipamento de proteção individual; 

• Apoio ao Centro de Saúde; 

• Apoio ao Centro Hospital de Leiria; 

• Apoio às IPSS’s, Bombeiros e Proteção Civil; 

• Apoio às famílias; 

• Apoio às empresas. 
 
Seguiu-se a discussão pormenorizada sobre a forma de apoiar em cada uma das áreas, bem 
como a necessidade de criar centros para a realização de testes, em colaboração com os 
laboratórios, uma vez que a experiência de outros países indica que o caminho a seguir é a 
deteção precoce. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que é necessário definir valores e critérios, para que depois se 
possam consensualizar as ações e as verbas, que os serviços financeiros integrarão numa 
modificação ao orçamento. 
 
Os Srs. Vereadores referiram que esta questão tem de ser resolvida rapidamente, hoje ou 
amanhã. 
 
A Sr.ª Presidente concordou, e foi então definido que se iria fazer o orçamento das medidas 
a aprovar, que serão integradas numa modificação ao orçamento, serão comunicadas a 
todos, para validação e posterior divulgação como comunicação da CMMG. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que o seu problema é sempre o tempo: quando é que 
vai ser feito? 
 
A Sr.ª Presidente disse que terá de se ausentar para uma reunião do CODIS, com a 
Poteção Civil, mas a reunião poderá continuar. 
 
A Sr.ª Presidente saiu pelas 18:14 horas, e a reunião prosseguiu com os Srs. 
Vereadores, sob a direção do Sr. Vice-Presidente. 
 
Continuou-se a analisar o mapa e a definir os apoios para cada área. 
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A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disponibilizou-se para integrar num documento único 
todas as medidas consensualizadas, que depois será remetido para que todos o aprovem. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra vai preparar o texto de flyer de divulgação, que também 
enviará para todos.  
 
 

212 - Assim, foram aprovadas por unanimidade as seguintes medidas: 
 
 

Áreas de 
Intervenção 

Medidas COVID - Reunião extraordinária de 23.03.2020 

SAÚDE 

Atribuição de uma verba até 75 mil euros +15.000€ (90.000,00€) para apoio ao Centro de Saúde da Marinha 
Grande, IPSS e outras equipas que apoiem a população com o objetivo de apoiar na aquisição de 
equipamentos diversos (equipamentos de proteção individual e higienização, como máscaras cirúrgicas, 
batas/macações, toucas, viseiras, luvas e desinfetantes, etc.). 

Atribuição de uma verba ao Centro Hospitalar de Leiria - Hospital de Santo André para aquisição de 
ventiladores e outros materiais médicos, no valor de 75 mil euros para ajudar a reforçar a capacidade de 
resposta à pandemia. 

PROTEÇÃO CIVIL 

Atribuição de um apoio extraordinário aos Bombeiros Voluntários do concelho até ao valor de 80 mil euros para 
aquisição de equipamento e realização de ações de apoio à pupulação. 

FAMÍLIAS 

Suspender todos os cortes de abastecimento de águas por não pagamento (Não proceder a cortes por 
incumprimento). Isenção de 50% do valor das faturas de consumo de água de março, abril e maio aos 
consumidores domésticos. 

Apoiar as famílias mais carenciadas do concelho, fornecendo refeições gratuitas a idosos e a pessoas 
devidamente referenciadas, durante os meses de março, abril e maio. 

EMPRESAS 

Isenção de 50% do pagamento dos serviços de água durante os meses de março, abril e maio, a todas as 
empresas do concelho.  

AÇÃO SOCIAL 
Isentar em 50% o pagamento de rendas de habitação social nos meses de março, abril e maio. 

ASSOCIAÇÕES 
SEM FINS 
LUCRATIVOS/IPSS 

Pagamento de 100% das despesas fixas com eletricidade, água/saneamento, comunicações e gás, referentes 
aos meses de março, abril e maio.  

COMÉRCIO, 
MERCADOS 

Isenção do pagamento das rendas no âmbito da concessão dos espaços públicos e suspensão das taxas de 
ocupação dos mercados municipais do concelho, de abril até ao final de 2020.  

Ação Social Escolar  

Apoiar as famílias mais carenciadas do concelho, fornecendo refeições gratuitas aos alunos dos escalões A e 
B (pré-escolar e 1 CEB) e crianças referenciadas ao nível da ação social, incluindo férias da Páscoa. 

APOIO 
EMERGÊNCIA 

Linha MG Solidária para dar resposta a cidadãos com doenças crónicas e cidadãos em isolamento, que não 
possam deslocar-se à rua e que se encontrem numa situação de fragilidade. Este apoio visa a satisfação de 
necessidades básicas: aquisição de alimentos e medicamentos. Para além disso, este serviço considera 
igualmente a possibilidade de transporte/deslocação dentro do concelho. Prestar apoio psicossocial.  
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TRANSPORTES 
URBANOS 

Garantia de transporte escolar dedicado e especial usando os meios da TUMG aos filhos dos profissionais de 
saúde, de profissionais de segurança pública e da proteção civil, bombeiros e profissionais requisitados no 
âmbito do estado de emergência, para as escolas de referência que continuarão abertas para as acolher. 

Reforçar as medidas de higiene nas viaturas de transporte de passageiros da TUMG e na empresa 
concessionada.  

ESPAÇOS 
COLETIVOS 

Cancelamento de todos os espetáculos culturais, encerramento de museus, bibliotecas e todos os espaços 
desportivos.  

TESTES CONVID-
19 

Implementação de um sistema de drive through com o apoio de laboratórios especializado com o objetivo de 
rastrear massivamente a população, em função de priorização de grupos de risco e atuar em conformidade 
com base nos resultados obtidos- avaliação do processo de implementação. 

HIGIENIZAÇÃO 
ESPAÇOS 
PÚBLICOS 

Desinfeção periódica e sistemática dos espaços públicos, com intervenção por áreas de prioridade de risco.  

ACOLHIMENTO 
TEMPORÁRIO  

Criar no Parque Municipal de Exposições um espaço de acolhimento temporário de apoio à população e, caso 
venha a verificar-se a necessidade, outro no Pavilhão Albino Reis Paulo, replicando este serviço em Vieira de 
Leiria. Disponibilizar alojamento aos profissionais de saúde que venham a reforçar o centro de saúde / hospital 
de leiria quer com imóveis próprios da CM, quer em parceria com unidades hoteleiras do concelho que já 
manifestaram essa disponibilidade. 

COMUNICAÇÃO 

Divulgação destas medidas e dos apoios definidos junto das famílias, empresas, comércio local, 
estabelecimentos de saúde, entre outros. Esta divulgação deve ser feita nos órgãos de comunicação local, no 
site e Facebook da Câmara, distribuição de flyers, placares eletrónicos nas três freguesias. 

 

As propostas aprovadas deverão agora ser presentes a Reunião de Câmara, com o 
enquadramento técnico, jurídico e financeiro, para aprovação final pela Câmara Municipal. 

 

 

 

 

 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Vice-Presidente encerrou a reunião eram 19:40 horas. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
 

 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

 
 

 

A Secretária da reunião, 
 

 
 
 

O conteúdo desta reunião encontra-se registado em suporte digital. 

 


