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Aos vinte e sete 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 22:00 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 

 
 
 
 
DIVISÃO QUALIDADE DE VIDA 
 
1. P.A. N.º 105/2018-AP/DISU - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA 

TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL E BAIXA TENSÃO NORMAL PARA O PERÍODO 
DE 01.02.2019 A 31.01.2020 – SERVIÇOS A MENOS. 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 
2. 4ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 
 
3. PACOTE DE MEDIDAS DE APOIO SOCIAL E ECONÓMICO ÀS FAMÍLIAS E 

EMPRESAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DO COMBATE AO COVID-19 
 
3.1. COVID-19 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER URGENTE. ADENDA 

AOS PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM AS CORPORAÇÕES DE 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE E VIEIRA DE LEIRIA 
 

3.2. COVID-19 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER URGENTE. 
PROTOCOLO A CELEBRAR COM A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE 
DO CENTRO, IP. – FORNECIMENTO DE BENS MATERIAIS E EQUIPAMENTO À 
UNIDADE DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS DA MARINHA GRANDE. 
 

3.3. COVID-19 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER URGENTE. APOIO 
FINANCEIRO DE 75 MIL EUROS AO CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA PARA 
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E OUTRO MATERIAL MÉDICO. 
 

3.4. COVID-19 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER URGENTE. 
REDUÇÃO DE 50% NAS FATURAS DE ÁGUA, ÁGUAS RESIDUAIS E RESÍDUOS 
SÓLIDOS, RELATIVAS AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO, 
A TODOS OS CONSUMIDORES. 
 

3.5. COVID-19 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER URGENTE. ISENÇÃO 
DE 50% DAS RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL 
 

3.6. COVID-19 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER URGENTE. REGIME 
EXTRAORDINÁRIO DE SUSPENSÃO DAS RENDAS DE CONCESSÕES 
ADJUDICADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 
 

3.7. COVID-19 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER URGENTE. ISENÇÃO 
DO PAGAMENTO DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS 
DO CONCELHO, NO PERÌODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020. PROPOSTA A 
APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

3.8. COVID-19 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER URGENTE. OFERTA 
DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS CARENCIADOS DO PRÉ-ESCOLAR 
E 1º CICLO DOS ESCALÕES A E B  
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ORDEM DO DIA 

 
 
 

DIVISÃO QUALIDADE DE VIDA 
 
 
1. P.A. N.º 105/2018-AP/DISU - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA 

TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL E BAIXA TENSÃO NORMAL PARA O 
PERÍODO DE 01.02.2019 A 31.01.2020 – SERVIÇOS A MENOS. 
 

213 - Considerando que na sequência do P.A. n.º 105/2018-AP/DISU - Fornecimento de 
energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal, foram 
celebrados: 

 
✓ o contrato n.º 02/2019, para o Lote 1 - Fornecimento de energia elétrica em média 

tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal, com a empresa Endesa Energia, 
SA - Sucursal em Portugal, no valor global de 244.270,19€ (duzentos e quarenta e 
quatro mil, duzentos e setenta euros e dezanove cêntimos), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor. 

 
✓ o contrato n.º 03/2019, para os Lote 2 e 3 - Fornecimento de energia elétrica em média 

tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal, com a empresa Galp Power, SA, 
no valor global de 477.574,63€ (quatrocentos e setenta e sete mil, quinhentos e 
setenta e quatro euros e sessenta e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor. 

 
✓ o contrato n.º 04/2019 e adenda ao contrato n.º 09/2019, para o Lote 4 - Fornecimento 

de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal, com 
a empresa LUZBOA - Comercialização de Energia, Lda, no valor global de 
620.918,83€ (seiscentos e vinte mil, novecentos e dezoito euros e oitenta e três 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 
Considerando que a globalidade dos contratos terminaram a 31/01/2020 e que a DQV - 
Divisão de Qualidade de Vida, através de informação de 23/3/2020, informou que estão 
concluídos os procedimentos de mudança de comercializador em relação a cada um dos 
locais de consumo, no âmbito dos contratos celebrados na sequência do P.A. N.º 107/2019-
AP/DQV, e que por esse facto propõe a aprovação de serviços a menos parciais, no valor 
de: 50.000€ para o Lote 1, de 15.000€ para o Lote 2, de 28.000€ para o Lote 3 e de 
122.000€ para o lote 4, todos os valores com IVA incluído à taxa legal em vigor, por até ao 
presente não terem sido remetidas todas as faturas devidas, pelos anteriores 
comercializadores Endesa Energia, SA - Sucursal em Portugal, Galp Power, SA e  LUZBOA - 
Comercialização de Energia, Lda, para que esta autarquia proceda à sua conferência e 
pagamento e que analisado o histórico de faturação se afere que o valor registado em 
compromissos é superior ao valor necessário para o registo e pagamento das faturas 
subjacentes aos consumos por faturar. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisado o processo, concordando com a informação 
da DQV - Divisão de Qualidade de Vida, delibera proceder à aprovação de serviços a 
menos do P.A. N.º 105/2018-AP/DISU – “Fornecimento de energia elétrica em média 
tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal”, de acordo com o artigo 379.º, nº. 
1 aplicável por remissão do artigo 454.º, n.º 6, ambos do Código dos Contratos 
Públicos, nos seguintes montantes, por lote:  
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✓ Lote 1 - Fornecimento de energia em Média Tensão, no valor parcial de 
50.000€, IVA incluído à taxa legal em vigor; 

✓ Lote 2 - Fornecimento de energia em Baixa Tensão Especial, no valor parcial 
de 15.000€, IVA incluído à taxa legal em vigor; 

✓ Lote 3 - Fornecimento de energia em Baixa Tensão Normal, no valor parcial de 
28.000€, IVA incluído à taxa legal em vigor; 

✓ Lote 4 - Fornecimento de energia de Iluminação Pública, no valor parcial de 
122.000€, IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 
 

2. 4ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020. 
 

214 - Presente proposta da 4.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
4.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2020 no valor de _______ euros nos 
reforços e de ________ euros nas anulações. 
3.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2020 no valor de 20.758,00 euros 
nos reforços e de 252.258,00 euros nas anulações. 
3.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2020 no valor de 20.000,00 
euros nos reforços e de 20.000,00 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto Lei n.º 
192/2015 de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 
8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, na sua redação 
atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 
 
Considerando que o art.º 46.ºB da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na redação dada pela 
Lei n.º 51/2018 de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações do Plano 
Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões, e que o mesmo 
conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual constam as despesas 
com as atividades mais relevantes da gestão autárquica. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 4.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de alteração, a 3.ª 
Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2020 e a 3.ª Alteração ao Plano 
Plurianual de Investimentos para 2020, nos termos da alínea d), do nº 1, do artigo 33º, 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 
 
3. PACOTE DE MEDIDAS DE APOIO SOCIAL E ECONÓMICO ÀS FAMÍLIAS E 

EMPRESAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DO COMBATE AO COVID-19 
 
3.1. COVID-19 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER URGENTE. ADENDA 

AOS PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM AS CORPORAÇÕES DE 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE E VIEIRA DE LEIRIA 

 
215 - Considerando que nos termos do número 4, da cláusula n.º 4 do protocolo de 
cooperação e apoio financeiro aprovado por unanimidade em Reunião de Câmara de 
29/11/2019 “É admissível, a título excecional, a atribuição de valores adicionais desde que 
devidamente fundamentados e mediante prévia deliberação da Câmara Municipal”; 
 
- Considerando que a COVID-19 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde como 
pandemia internacional, no dia 11 de março de 2020; 
- Considerando que com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, 
foi decretado o Estado de Emergência Nacional, nos termos do Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020 de 18 de março; 
 
- Considerando que com o alargamento progressivo da expressão geográfica da pandemia 
COVID-19 em Portugal, foi alterado o modelo de abordagem do doente com suspeita ou 
infeção por SARS-CoV-2 no SNS, com produção de efeitos às 00:00 do dia 26 de março; 
 
- Considerando que durante esta nova fase, é expectável um acréscimo exponencial de casos 
suspeitos em todo o território nacional, e, por conseguinte, também no território municipal; 
 
- Considerando que há todo o interesse em garantir que a população da Marinha Grande 
possa usufruir dos serviços de protecção e socorro com a qualidade e segurança acrescida 
que se requer no contexto presente de mitigação do vírus COVID-19; 
 
- Considerando que assumem particular relevo neste contexto as missões desenvolvidas 
pelos corpos de bombeiros das associações humanitárias de bombeiros voluntários, sendo 
estes agentes fundamentais no âmbito da proteção civil para a prevenção, protecção e 
socorro à população, essenciais e imprescindíveis à salvaguarda de pessoas e bens; 
 
- Considerando que os objetivos legalmente atribuídos à proteção civil municipal carecem de 
uma intervenção permanente e ativa dos corpos de bombeiros; 
 
- Considerando a ativação do Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil, em reunião da 
Comissão Distrital de Proteção Civil de 20 de março de 2020; 
 
- Considerando que face a esta nova realidade há a necessidade de aumentar o grau de 
prontidão dos profissionais dos Corpos de Bombeiros e o número de elementos disponíveis 
por turno para fazer face ao previsível aumento de accionamentos; 
 
- Considerando a extrema necessidade de aumentar as higienizações/desinfeções dos 
veículos, de todos os seus equipamentos, bem como o aumento substancial do consumo de 
equipamentos de proteção individual e todas as alterações operacionais necessárias à 
proteção dos elementos dos Corpos de Bombeiros e Utentes; 
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- Considerando a necessidade de garantir que todos os consumíveis se encontram repostos 
e operacionais para garantir uma boa resposta a qualquer ocorrência em que sejam 
necessários, com particular atenção aos munícipes vítimas do surto pandémico provocado 
pela infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19), sem prejuízo da assistência e socorro aos 
demais Cidadãos em situação de emergência médica; 
 
- Considerando que são atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respectivas populações, designadamente, no domínio da saúde, conforme 
estatuído na alínea g) do nº 2 do art.º 23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais; 
 
- Considerando que as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários, no âmbito da sua 
actuação enquanto Agentes de Protecção Civil, podem prestar um apoio imprescindível à 
Autarquia para: 

- Acompanhamento de pessoas vulneráveis e/ou em situação de isolamento social; 
- Acompanhamento das acções que visam a instalação de Hospital(ais) de Campanha 
no território do concelho, e apoio durante a sua permanência em funções, colaborando 
com todos os técnicos envolvidos; 
- Sensibilização da População em geral para as medidas preventivas e de protecção 
individual, nomeadamente, para o distanciamento social e a permanência em casa; 
- Outras ações no âmbito do combate ao COVID-19; 

 
A Câmara Municipal, no uso da competência prevista nos termos da alínea o), do n.º 1, 
do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com a alínea j), do 
n.º 2, do artigo 23.º, do mesmo diploma, delibera atribuir no âmbito da resposta à 
COVID-19: 
 

1. um apoio financeiro extraordinário, no valor de 60.000 € (sessenta mil euros), à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande 
(AHBVMG); 

2. um apoio financeiro extraordinário, no valor de 20.000 € (vinte mil euros), à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria 
(AHBVVL); 

 
A presente deliberação produz efeitos no dia útil seguinte à emissão do cabimento 
pelos serviços financeiros.  
 
As Entidades beneficiárias ficam obrigadas à entrega de relatórios mensais onde 
demonstrem a despesa efectuada com a aquisição de bens e equipamentos de 
protecção individual de natureza corrente, assim como todas as ações de prevenção 
e/ou apoio específico à população no âmbito do COVID-19. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
3.2. COVID-19 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER URGENTE. 

PROTOCOLO A CELEBRAR COM A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE 
DO CENTRO, IP. – FORNECIMENTO DE BENS MATERIAIS E EQUIPAMENTO À 
UNIDADE DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS DA MARINHA GRANDE. 

 
216 - Presente minuta de protocolo a celebrar com a Administração Regional de Saúde do 
Centro, IP, pessoa coletiva n.º 503 122 165, cujos considerandos se passam a transcrever: 
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“(…) - A Organização Mundial de Saúde qualificou, no passado dia 11 de março de 
2020, a emergência de saúde pública ocasionada pela doença COVID-19 como uma 
pandemia internacional, constituindo uma calamidade pública; 
 
- Em sequência, e por Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de 
março, foi declarado o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 
situação de calamidade pública, abrangendo todo o território nacional; 
 
- O estado de emergência, foi regulamentado pelo Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de 
março, teve o seu início às 00h00 do dia 19 de março de 2020 e cessa às 23h59 do dia 
2 de abril de 2020, sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei; 
 
- Estamos atualmente na fase de mitigação da doença, exigindo-se assim, um reforço 
das medidas já tomadas, de caráter extraordinário e urgente, que visem minimizar os 
efeitos da pandemia e garantir condições de saúde para toda a população, preservando 
o direito à vida, direito à salvaguarda da saúde e aos demais direitos, liberdade e 
garantias plasmados na Constituição da República Portuguesa; 
 
- Tendo presente o alargamento progressivo da expressão geográfica da pandemia do 
COVID-19 em Portugal, a Direção-Geral de Saúde emitiu novas orientações a fim de 
preparar o sistema de saúde para a fase de mitigação da pandemia, com produção de 
efeitos às 00h00 do dia 26 de março de 2020; 
 
- Para o efeito, foi criada no Centro de Saúde da Marinha Grande, avaliação médica em 
Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários (ADC-COMUNIDADE); 
 
- Nos termos da Norma n.º 004/2020, de 23 de março, da Direção-Geral de Saúde, os 
doentes que de acordo com a linha do SNS24 tenham indicação para avaliação nos 
Cuidados de Saúde Primários, são encaminhados para a ADC-COMUNIDADE; 
 
- É expetável um acréscimo exponencial de casos suspeitos em todo o território 
nacional, e por conseguinte, também ao nível concelhio; 
 
- A referida ADC-COMUNIDADE tem de estar devidamente equipada, quer em termos 
humanos, técnicos e materiais, de forma a salvaguardar o interesse público, a saúde e 
resposta adequada com qualidade e nível de segurança acrescida no âmbito do 
contexto COVID-19, situação que urge garantir no imediato de forma a garantir e 
salvaguardar o interesse público local; 
 
- São atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 
respetivas populações, designadamente, no domínio da saúde, conforme estatuído na 
alínea g) do nº 2 do art.º 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação; 
 
- É manifesto o interesse da Câmara Municipal, em ampliar e garantir uma resposta e 
apoio à sua população, assegurando a prestação de melhores cuidados de saúde e 
medidas de Saúde Pública adequadas; 
 
- Na sua atuação, compete à câmara municipal “Colaborar no apoio a programas e 
projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da administração central”, 
nos termos do preceituado na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL; 
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- Por outro lado, e nos termos da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º, do RJAL, compete 
também à câmara municipal, “Apoiar atividades (…) de interesse para o município, 
incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das 
doenças”. 

 
A Câmara Municipal, considerando o interesse público e a salvaguarda da saúde e 
bem estar da sua população, no desenvolvimento da atribuição que legalmente lhe 
está conferida no domínio da saúde, prevista na alínea g) do n.º 2 do artigo 23.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e no uso das competências previstas nas alíneas r) e 
u) do n.º 1 do artigo 33.º do referido regime, delibera: 
 

• Aprovar a minuta de protocolo a celebrar com a Administração Regional de 
Saúde do Centro, IP, pessoa coletiva nº 503 122 165, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida, e que tem por objeto a cooperação entre o 
Município de Marinha Grande e a ARS Centro, no contexto da pandemia da 
doença COVID-19, visando o fornecimento de bens materiais e equipamentos 
(tais como equipamentos de proteção individual e higienização, como 
máscaras cirúrgicas, batas/macacões, toucas, viseiras, luvas e desinfetantes, 
entre outros), à Unidade de Saúde de Cuidados Primários da Marinha Grande, 
no âmbito da prestação de cuidados de saúde à população do Município face 
ao atual cenário da crise epidemiológica e o Estado de Emergência, até ao 
valor máximo de 75.000,00 euros. 

 
Para efeitos de controlo, deve ser constituído dossier comprovativo da despesa municipal 
neste âmbito. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
3.3. COVID-19 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER URGENTE. APOIO 

FINANCEIRO DE 75 MIL EUROS AO CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA PARA 
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E OUTRO MATERIAL MÉDICO. 

 
 
217 - Considerando que: 
 
- A Organização Mundial de Saúde qualificou, no passado dia 11 de março de 2020, a 
emergência de saúde pública ocasionada pela doença COVID-19 como uma pandemia 
internacional, constituindo uma calamidade pública; 
 
- Em sequência, e por Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, 
foi declarado o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública, abrangendo todo o território nacional; 
 
- O estado de emergência, foi regulamentado pelo Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, 
teve o seu início às 00h00 do dia 19 de março de 2020 e cessa às 23h59 do dia 2 de abril de 
2020, sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei; 
 
- Estamos atualmente na fase de mitigação da doença, exigindo-se assim, um reforço das 
medidas já tomadas, de caráter extraordinário e urgente, que visem minimizar os efeitos da 
pandemia e garantir condições de saúde para toda a população, preservando o direito à vida,  
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direito à salvaguarda da saúde e aos demais direitos, liberdade e garantias plasmados na 
Constituição da República Portuguesa; 
 
- São atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 
respetivas populações, designadamente, no domínio da saúde, conforme estatuído na alínea 
g) do nº 2 do art.º 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em 
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação; 
 
- Na sua atuação, compete à câmara municipal “Apoiar atividades (…) de interesse para o 
município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das 
doenças”, de acordo com a alínea u) do nº 1 do artigo 33.º, do RJAL; 
 
- O Centro Hospitalar de Leiria, EPE presta cuidados de saúde diferenciados e a sua área de 
influência direta, compreende, para além de outros, o concelho da Marinha Grande; 
 
- De harmonia com este princípio e ainda que o Centro Hospitalar não esteja integrado no 
domínio territorial do nosso Concelho, garante o acesso e prestação de cuidados de saúde 
aos nossos munícipes, servindo a população Marinhense e cumprindo com o direito à 
proteção da saúde, plasmado no artigo 64.º da Constituição da República Portuguesa; 
 
- É competência material da Câmara Municipal deliberar sobre as formas de apoio a 
entidades e organismos legalmente existentes, conforme alínea o), do n.º 1 do artigo 33.º, n.º 
1 do RJAL; 
 
A Câmara Municipal, tendo presente o interesse público e a salvaguarda da saúde e 
bem estar da sua população, no desenvolvimento da atribuição que legalmente lhe 
está conferida no domínio da saúde, prevista na alínea g) do n.º 2 do artigo 23.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e no uso das competências previstas nas alíneas u) e 
o) do n.º 1 do artigo 33.º do referido regime, delibera: 
 

• Atribuir um apoio financeiro no valor de 75 mil euros ao Centro Hospitalar de 
Leiria, EPE, contribuinte n.º 509822932, para aquisição de ventiladores e outro 
material médico e reforçar a capacidade de resposta à pandemia causada pelo 
COVID-19, devendo a Entidade remeter ao Município da Marinha Grande, um 
relatório comprovativo da aplicação do apoio para os fins concedidos, até ao 
dia 31 de março de 2021. 

 
A presente despesa produz efeitos no dia útil seguinte à aprovação de revisão orçamental 
aos documentos previsionais de 2020, na qual terá de ser contemplada a inscrição de nova 
rubrica de despesa com a classificação orgânica/económica 0103/08010102. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

3.4. COVID-19 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER URGENTE. 
REDUÇÃO DE 50% NAS FATURAS DE ÁGUA, ÁGUAS RESIDUAIS E 
RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVAS AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO, 
ABRIL E MAIO, A TODOS OS CONSUMIDORES. 
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Da discussão havida relativamente a este ponto, foi por todos decidido acrescentar na 
deliberação que esta também se aplicará, “às empresas que demonstrem ter tido uma 
quebra na sua faturação por comparação com o período homólogo de 2019”. 
 
 
218 - Considerando a emergência que se vive, neste momento, em Portugal, conforme 
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março; 
 
- Considerando que foi decretado o encerramento de todas as escolas, obrigando a uma 
reorganização familiar; 
 
- Considerando que houve um apelo generalizado ao isolamento social; 
 
- Considerando que estas medidas de contenção, embora visem a segurança e o bem-estar 
das populações, obrigam à permanência em casa e consequente aumento do consumo de 
água; 
 
- Considerando a incerteza económica causada pela pandemia COVID-19; 
 
- Considerando a necessidade de implementar medidas que atenuem este momento de crise 
social e industrial; 
 
- Considerando que a Câmara Municipal tem competência própria para fixar os preços do 
consumo de águas e do serviço de tratamento de águas residuais domésticas e de 
saneamento, assim como do consumo e tratamento de resíduos das Entidades Coletivas; 
 
- Considerando que importa apoiar as Famílias e demais Entidades do concelho atenuando 
as suas despesas nestes meses de maior impacto social e económico; 
 
- Considerando a simulação da receita arrecadada em período homólogo em 2019 e da 
receita a arrecadar após aprovação da redução em 50% do valor das faturas dos meses de 
março, abril e maio conforme quadro seguinte: 

 
A Câmara Municipal, no uso das competências previstas na alínea e) n.º 1 do artigo 
33.º do Regime Jurídico da Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na redação atual, delibera aplicar as tarifas com redução de 50%, às 
faturas de água, águas residuais e resíduos sólidos, relativas ao consumo dos meses 
de março, abril e maio, a todos os consumidores e às empresas que demonstrem ter 
tido uma quebra na sua faturação por comparação com o período homólogo de 2019.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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3.5. COVID-19 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER URGENTE. 

ISENÇÃO DE 50% DAS RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL 
 
219 - Considerando a emergência que se vive neste momento em Portugal conforme 
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março; 
 
- Considerando que foi decretado o encerramento de todas as escolas, obrigando a uma 
reorganização familiar, reforçada pelo apelo generalizado ao isolamento social; 
 
- Considerando que estas medidas de contenção, embora visem a segurança e o bem-estar 
das populações, originam uma redução dos rendimentos das famílias, agravadas pela 
incerteza económica causada pela pandemia COVID-19; 
 
- Considerando a necessidade de implementar medidas que atenuem este momento de crise 
social; 
 
- Considerando que o município da Marinha Grande possui um total de 240 famílias em 
habitação social do concelho e que importa atenuar as suas despesas, nestes meses de 
maior impacto social e económico; 
 
- Considerando que a média mensal de rendas emitidas é de 12.173,12€, calculado em 
função dos valores emitidos no ano de 2019; 
 
- Considerando a simulação da receita arrecadada em período homólogo em 2019 e da 
receita a arrecadar após aprovação da redução em 50% do valor das rendas de habitação 
social de abril, maio e junho de 2020, conforme quadro seguinte: 
 

Mês 
Valor da renda sem medida de 

apoio social 
Previsão do apoio com a  
aprovação desta medida 

Abril 12 276,38 € 6 138,19 € 

Maio 12 167,53 € 6 083,77 € 

Junho 12 112,89 € 6 056,45 € 

Total 36 556,80 € 18 278,40 € 

 
- Considerando que os municípios possuem atribuições no domínio da habitação conforme 
disposto na alínea i) n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico da Autarquias Locais, aprovado 
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual. 
 
A Câmara Municipal, no uso das competências previstas na alínea ee) n.º 1 do artigo 
33.º do Regime Jurídico da Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na redação atual, delibera aplicar uma redução de 50%, às rendas de 
habitação social referentes aos meses de abril, maio e junho de 2020, a todos os 
contratos de habitação social em vigor no município. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
3.6. COVID-19 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER URGENTE. REGIME 

EXTRAORDINÁRIO DE SUSPENSÃO DAS RENDAS DE CONCESSÕES 
ADJUDICADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 
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220 - Considerando a emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela 
Organização Mundial de Saúde no dia 30 de janeiro de 2020, decorrente do vírus SARS-
CoV-2 bem como a sua classificação como pandemia, no dia 11 de março de 2020; 
 
- Considerando o Decreto Presidencial nº 14-A/2020, de 18 de março que decretou o estado 
de emergência em Portugal, para fazer face à situação excecional em curso e à propagação 
de casos registados de contágio de COVID19;  
 
- Considerando as medidas extraordinárias e de caráter urgente de restrição de direitos e 
liberdades determinadas, em especial no que respeita aos direitos de circulação e às 
liberdades económicas, com vista a prevenir a transmissão do vírus; 
 
- Considerando os impactos económicos advenientes do surto epidémico;  
 
- Considerando procurar mitigar o impacto económico da Pandemia, no que especificamente 
respeita às concessões adjudicadas pela Câmara Municipal da Marinha Grande, importa 
determinar um regime extraordinário de suspensão das rendas por todo o período em que as 
mesmas estejam encerradas devido à situação epidemiológica do novo Coronavírus — 
COVID 19.  
 
A Câmara Municipal no uso da competência prevista na alínea ee) do nº 1 do artigo 33º 
do RJAL - Regime Jurídico das Autarquias Locais - aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, delibera: 
 
Isentar as rendas de abril a dezembro 2020 das seguintes concessões: 
 

 RENDAS MENSAIS   

 Local Entidade 
Valor a Isentar 

(Abril a Dezembro 2020) 

1 
LOJA 5 NO EDIFÍCIO DA 

RESINAGEM   
Luís Salvador & António Gomes, 

Lda 
1.284,57€ 

2 
LOJA 2 NO EDIFÍCIO DA 

RESINAGEM  
Baroseiro Figueiredo, 

Unipessoal, Lda 
550,44€ 

3 
LOJA 8 NO EDIFÍCIO DA 

RESINAGEM  
Poeirasglass, Lda 1.107,27€ 

4 
LOJA 4 NO EDIFÍCIO DA 

RESINAGEM   
Tiago Nuno Soares Carreira 1.034,82€ 

5 
CINE TEATRO ACTOR ÁLVARO 

EM VIEIRA DE LEIRIA 
Vera Lúcia Freitas da Silva 

Fernandes 
3.684,24€ 

6 
CAFÉ DO PARQUE, NO PARQUE 
MÁRTIRES DO COLONIALISMO 

Radical Spirit, Lda 5.549,49€ 

 
 

RENDAS ANUAIS   

 Local Entidade 
Valor a Isentar 

(Abril a Dezembro 2020) 

1 
CAFÉ BAMBI EM S. PEDRO DE 

MOEL  
Vítor José Domingos Rosa, 

Unipessoal, Lda 
6.904,24€ 

2 
PARQUE DE CAMPISMO DA 
PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA   

Horizonte Itinerante Unipessoal, 
Lda 

5.688,63€ 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 



 

Página 14 de 16 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
27/03/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 11 

 
 
 
 
 
 

 
3.7. COVID-19 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER URGENTE. 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DOS MERCADOS 
MUNICIPAIS DO CONCELHO, NO PERÌODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020. 
PROPOSTA A APRESENTAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
221 - Considerando que: 
 
- A Organização Mundial de Saúde qualificou, no passado dia 11 de março de 2020, a 
emergência de saúde pública ocasionada pela doença COVID-19 como uma pandemia 
internacional, constituindo uma calamidade pública; 
 
- Na sequência do parecer emitido pela Unidade de Saúde Pública do Pinhal Litoral, o 
Mercado Municipal da Marinha Grande, foi encerrado com efeitos a 14 de março; 
 
- Posteriormente, e tendo presente parecer da mesma entidade, foi decidido o encerramento 
dos Mercados Municipais de Vieira de Leiria e Praia da Vieira, a 15 de março, e com efeitos 
imediatos; 
 
- No âmbito da pandemia e tendo em presente todas as medidas de prevenção e contenção 
do COVID-19, os vendedores ficam privados de comercializar nestes espaços, decorrendo 
daí claros prejuízos para a sua atividade económica; 
 
- O exercício de atividade/ocupação nos Mercados e Feiras do Município, está nos termos 
previstos na alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, na sua 
redação atual, sujeito a uma taxa municipal; 
 
- Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, na 
sua redação atual, que aprovou o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, 
conjugado com a alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 
(RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, a 
fixação do montante devido pela ocupação dos Mercados Municipais constitui uma taxa, cuja 
competência, cabe à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, em 
cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL; 
 
- As respetivas taxas, constam dos artigos 23.º e 24.º da Tabela de Taxas do Município da 
Marinha Grande; 
 
- Ora, é clara intenção do Município, colocar em prática medidas que atenuem a crise 
económica associada à pandemia, entendendo por isso, que devem ser isentas as taxas 
associadas aos Mercados e Feiras; 
 
- Os poderes para isentar a cobrança de uma taxa aprovada pela Assembleia Municipal, é a 
este órgão que estão cometidos; 
 
A Câmara Municipal, no uso da competência que lhe está conferida pela alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, delibera: 

• Propor à Assembleia Municipal, a isenção do pagamento das taxas de 
ocupação dos mercados municipais, previstas nos artigos 23.º e 24.º da Tabela 
de Taxas do Município da Marinha Grande, no período de abril a dezembro de 
2020. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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3.8. COVID-19 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER URGENTE. OFERTA 
DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS CARENCIADOS DO PRÉ-
ESCOLAR E 1º CICLO DOS ESCALÕES A E B 

 
222 - Considerando a emergência que se vive neste momento em Portugal conforme 
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março; 
 
- Considerando que foi decretado o encerramento de todas as escolas, obrigando a uma 
reorganização familiar, reforçada pelo apelo generalizado ao isolamento social; 
 
- Considerando que estas medidas de contenção, embora visem a segurança e o bem-estar 
das populações, originam uma redução dos rendimentos das famílias, agravadas pela 
incerteza económica causada pela pandemia COVID-19; 
 
- Considerando a necessidade de implementar medidas que atenuem este momento de crise 
social e económica; 
 
- Considerando que o Ministério da Educação, aquando da suspensão das atividades letivas, 
de 16 de março a 13 de abril de 2020, determinou, como medida de apoio aos alunos e às 
famílias, que o fornecimento de refeições escolares aos alunos com escalão A da ASE deve 
ser garantido, devendo cada escola, em conjunto com as autarquias e os prestadores de 
serviço, encontrar a forma mais eficaz e segura de assegurar a refeição. 
 
- Considerando que o município da Marinha Grande possui um total de 605 alunos 
carenciados, escalões A (341 alunos) e B (264 alunos), no ensino pré-escolar e 1.º ciclo, 
pertencentes aos Agrupamentos de Escolas Marinha Grande Nascente, Marinha Grande 
Poente e Vieira de Leiria, distribuídos da seguinte forma: 

 
Quadro 1 – Distribuição de alunos de ASE por Agrupamento 

 

  Poente Nascente Vieira de Leiria 

TOTAIS 
ALUNOS 

ALUNOS 
A 

ALUNOS 
B 

ALUNOS 
A 

ALUNOS 
B 

ALUNOS 
A 

ALUNOS 
B 

PRÉ-
ESCOLAR 43 51 44 38 10 9 

1º CEB 103 68 101 76 40 22 

TOTAL 146 119 145 114 50 31 

 
- Considerando que neste momento de crise social e económica esta medida deve ser 
alargada aos alunos do escalão B da Ação Social Escolar, de acordo com a estimativa de 
alunos em todos os escalões da ASE. 
 

Quadro 2 – Total de alunos por de ASE, Escalão A e B 
 

 TOTAL 

ESCALÃO A 341 

ESCALÃO B 264 

TOTAL 605 

 
- Considerando que os municípios possuem atribuições no domínio da educação conforme 
disposto na alínea d) n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico da Autarquias Locais, aprovado 
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual. 
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A Câmara Municipal, no uso das competências previstas na alínea hh) n.º 1 do artigo 
33.º do Regime Jurídico da Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na redação atual, delibera garantir gratuitamente a alimentação no 
período de almoço, em regime de serviço take away, aos alunos carenciados do 
ensino pré-escolar e 1.º ciclo, pertencentes aos escalões A e B da ação social escolar, 
até ao fim do período de suspensão das atividades letivas. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 23:20 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, 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


