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Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte, através de videoconferência, 

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 11:30 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 
 

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

1. 9.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

2. Comunicação de ocupação de espaço público com esplanadas dos 
estabelecimentos de restauração e bebidas - NOVOS PEDIDOS DE OCUPAÇÃO 
DE ESPAÇO PÚBLICO COM ESPLANADAS 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

3. COVID-19 - Medidas extraordinárias e de caráter urgente.  
Isenção do pagamento das taxas de ocupação dos mercados municipais do 
concelho, no período de abril a dezembro de 2020. 
Isenção do pagamento das taxas de ocupação do domínio público - vendedores 
ambulantes 
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ORDEM DO DIA 
 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

1. 9.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
 
 
Tendo em consideração que um dos objetivos desta modificação é a colocação de verba 
para a adaptação do Pavilhão n.º 1 do P.M.E. para o mercado municipal, acabou por ser 
discutido este assunto, nomeadamente a forma como os vendedores vão ser instalados e o 
tipo de equipamentos bancas em inox e não em madeira. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que a instalação no P.M.E. resulta do facto de a Sr.ª Delegada de 
Saúde considerar que o lugar atual não reúne as condições necessárias.  
Referiu ainda que depois do mercado estar em funcionamento terá de se iniciar a discussão 
para encontrar o local do novo mercado, fazer o projeto e começar a obra. 
 
 
Prestados todos os esclarecimentos, foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
335 - Presente proposta da 9.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
8.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2020 no valor de 73.000,00 euros nos 
reforços e de 73.000,00 euros nas anulações. 
6.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2020 no valor de 35.000,00 
euros nos reforços e 35.000 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.º B 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. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 9.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de alteração e a 6.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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DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

 
 

2. Comunicação de ocupação de espaço público com esplanadas dos 
estabelecimentos de restauração e bebidas - NOVOS PEDIDOS DE OCUPAÇÃO 
DE ESPAÇO PÚBLICO COM ESPLANADAS 

 
336 - Em reunião, de 18 de maio de 2020, a Câmara deliberou autorizar a isenção de taxas 
devidas pelo aumento de esplanadas, no entanto, verificou-se a necessidade de alargar essa 
isenção aos novos licenciamentos, comunicações e autorizações de ocupação de espaços 
com esplanadas associadas a estabelecimentos de restauração e bebidas, até ao final do 
ano de 2020. 
 
A ocupação de espaço público é, neste momento, uma necessidade para os operadores 
económicos, por forma a garantirem a retoma da sua atividade que, devido ao estado de 
emergência decretado através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/202, de 18 
de março, ficou suspensa causando elevados prejuízos. 
 
Para dar cumprimento aos condicionalismos impostos pela Orientação nº 23/2020, de 8 de 
maio, da Direção Geral da Saúde, os estabelecimentos de restauração e bebidas terão que 
reduzir a capacidade máxima do estabelecimento, por forma a assegurar o distanciamento 
de dois metros, privilegiando a utilização dos espaços exteriores destinados a esplanadas. 
 
Este benefício é válido até 31 de dezembro de 2020 devendo os operadores económicos, 
efetuar o pedido de licenciamento, de autorização ou a comunicação de ocupação do espaço 
público com esplanadas, através de requerimento digital dando cumprimento aos requisitos 
previstos no Regulamento de Publicidade e Espaço Público. 
 
A Lei nº 6/2000, de 10 de abril, veio criar um regime excecional que permite à câmara 
municipal, ao abrigo do disposto no nº 9 do artigo 16º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
na sua redação atual, conceder a isenção, total ou parcial de tributos municipais em 
situações devidamente fundamentadas e diretamente relacionadas com as medidas de 
combate à pandemia da doença COVID-19, dispensando-se da necessidade de aprovação 
de regulamento pela assembleia municipal, não podendo nesses casos a isenção ou 
redução ter duração superior ao termo do ano civil em curso.  
 
Assim, ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 2º da Lei nº 6/2020, de 10 de abril, a 
Câmara Municipal delibera aprovar, a isenção excecional das taxas associadas ao 
licenciamento, comunicação e autorização de ocupação de espaço público com 
esplanadas, até ao final do ano de 2020, aos operadores económicos que manifestem 
interesse por escrito, respeitando as condições constantes no Regulamento de 
Regulamento de Publicidade e Ocupação de Espaço Público com Equipamento e 
Mobiliário Urbano.  
 
Mais delibera, nos termos do nº 3 do artigo 2º da Lei nº 6/2020, de 10 de abril, 
comunicar ao órgão deliberativo, por meio eletrónico, no prazo de 48 horas, as 
isenções concedidas, bem como a presente decisão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 



 

Página 5 de 6 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
27/05/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foi sugerido pelos Srs. Vereadores que se divulgue amplamente esta medida por todos os 
eventuais beneficiários. 
 
A Sr.ª Presidente informou que vai ser feito um ofício para a ACIMG e também para todos 
os comerciantes registados, para além de poderem ser feitas outras formas de divulgação.  
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 

3. Isenção Taxas Mercados Municipais - retificação deliberação anterior. 
COVID-19 - Medidas extraordinárias e de caráter urgente.  
Isenção do pagamento das taxas de ocupação dos mercados municipais do 
concelho, no período de abril a dezembro de 2020. 
Isenção do pagamento das taxas de ocupação do domínio público - 
vendedores ambulantes 

 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
“Na reunião camarária extraordinária ocorrida no dia 27 de março de 2020, 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, veio a ser deliberada  
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. 
 
Com a publicação da Lei n.º 6/2020 de 10/04, e subsequentes alterações introduzidas pelas Lei n.º 
12/2020, de 07/05, foi estabelecido um regime excecional com vista a promover a capacidade de 
resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19, atribuindo à Câmara 
Municipal a competência para atribuir isenções no âmbito do regime financeiro das autarquias locais. 
 
Com efeitos, nos termos do artigo 2º da referida lei n.º 6/2020 de 10/04, com as alterações introduzidas 
pelas Lei n.º 12/2020, de 07/05, o reconhecimento do direito à isenção previsto no n.º 9 do artigo 16.º 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, é da competência da câmara municipal, no 
estrito cumprimento das normas do regulamento referido no n.º 2 do mesmo artigo, salvo em situações 
excecionais devidamente fundamentadas e diretamente relacionadas com as medidas de combate à 
pandemia da doença COVID-19, nas quais se dispensa a necessidade de aprovação de regulamento 
pela assembleia municipal, não podendo nesses casos a isenção, total ou parcial, ter duração superior 
ao termo do ano civil em curso. 
 
Estas isenções têm de ser comunicadas ao órgão deliberativo, por meio eletrónico, no prazo de 48 
horas sobre a sua prática. 
 
Com os factos e fundamentos constantes da deliberação que acima identificou a Câmara 
Municipal, no uso da competência que lhe está conferida pelo artigo 2º da Lei n.º 6/2020 de 
10/04, com as alterações introduzidas pelas Lei n.º 12/2020, de 07/05, delibera: 
 
-  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; 
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-  Isentar do pagamento das taxas de ocupação do domínio público, previstas no artigo 5º nº 2 
da Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, no período de abril a dezembro de 2020, os 
vendedores ambulantes que operaram no território municipal; 
 
- Comunicar ao órgão deliberativo, por meio eletrónico, no prazo de 48 horas a presente 
decisão.” 

 
 
Tendo em conta que a referida proposta não se encontrava enquadrada tecnicamente, 
conforme solicitado pela Sr. ª Vereadora Ana Alves Monteiro, e dado que a técnica que 
a preparou se encontra de atestado médico, a Sr.ª Presidente retirou o ponto, que será 
agendado para a próxima reunião ordinária, indo entretanto solicitar o parecer jurídico. 
 

 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 12:40 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, 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


