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Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, no edifício da Resinagem, reuniu 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 14:30 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. 

 
No início da reunião a Sr.ª Presidente apresentou a todo o executivo o Dr. Pedro Borges, 

Coordenador Municipal da Proteção Civil. 
Os Srs. Vereadores deram-lhe as boas-vindas e trocaram os respetivos contactos. 
 

 
  

 
 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Aprovação da ata n.º 6, da reunião ordinária do dia 26 de fevereiro de 2020 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

2. Resumo de Tesouraria do dia 26 de maio de 2020 
 

 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

3. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 -Troço 1 – P.A. n.º 11/2017 - Aprovação do 
Projeto de Execução e das respetivas alterações 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

4. Req.º nº 2118/19, datado de 23/12/2019 - Proc.º n.º 263/19, datado de 24/07/2019 - 
Imolazer-Imobiliária, S.A. 
5. Req.º nº 1602/19, datado de 25/09/2019 - Proc.º n.º 354/19, datado de 25/09/2019 - 
CARFI-Fábrica de Plásticos e Moldes, Lda. 
6. Req.º nº 1622/19, datado de 27/09/2019 - Proc.º n.º 359/19, datado de 27/09/2019 - Ilídio 
das Neves Godinho 
7. Req.º nº 313/20, datado de 21/02/2020 - Proc.º n.º 61/20, datado de 21/02/2020 – Jacinto 
Gaspar – Cabeça de Casal da Herança 
8. Req.º nº 344/20, datado de 02/03/2020 - Proc.º n.º 73/20, datado de 02/03/2020- Manuel 
António Ascenção Guerreiro 
9. Req.º nº 351/20, datado de 03/03/2020 - Proc.º n.º 77/20, datado de 03/03/2020 – Maria 
Margarida Moreira Verdasca, Joaquim José Moreira Verdasca e Ana Teresa Moreira 
Verdasca 
10. Req.º nº 379/20, datado de 10/03/2020 - Proc.º n.º 198/19, datado de 05/06/2019 – 
Arménio Gandarez Coutinho e Maria da Conceição Alves Dinis 
11. Req.º nº 412/20, datado de 13/03/2020 - Proc.º n.º 278/18, datado de 13/07/2018 – 
Plasdan – Automação e Sistemas, Lda. 
12. Req.º nº 342/20, datado de 02/03/2020 - Proc.º n.º 101/19, datado de 19/03/2019 – Maria 
Alice da Conceição Morins – Cabeça de Casal da Herança 
13. Req.º nº 364/20, datado de 05/03/2020 - Proc.º n.º 278/12, datado de 25/09/2012 – 
Manuel Alves Duarte 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

14. “Instalação Balcão Único de Atendimento do IRN I.P. - Marinha Grande – CP Nº 11/2020” 
– Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra 
15. "Requalificação arquitectónica e energética do edifício da Biblioteca Municipal" – 
Concurso Público Nº 10/2020 - Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução 
da obra 
16. “Beneficiação nos sanitários norte da Praia da Vieira de Leiria" - Concurso Público Nº 
16/2020 - Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

17. Medidas excecionais no âmbito do combate à pandemia do COVID 19: isenção do 
pagamento da alimentação escolar e atividades de ensino e apoio à família do pré-escolar, 
referentes aos meses de junho e julho de 2020 
18. Plano Inovador e Integrado de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) Aprovação de 
minuta de contrato de comodato a celebrar com os Agrupamentos de Escolas do 
Município. 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

19. Pedido de indemnização - Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua Augusto Costa, 
Picassinos – Concorrência de culpas - Audiência prévia. 
20. 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 
 
 
 
 

 

 
 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
Antes de dar a palavra aos Srs. Vereadores, a Sr.ª Presidente prestou as seguintes 
informações sobre o mercado municipal: 
 

→ Está a ser preparada a transferência para o PME, na 1.ª fase no pavilhão 1, com 
frutas, hortícolas e bacalhau. Está também em preparação o pavilhão 2, para talhos 
e peixe. 

→ Também haverá a mudança do mercado do levante para a frente do PME (onde já 
esteve). 

→ A Delegada de Saúde está a acompanhar este processo. 

→ A TUMG vai ter uma linha especial para o PME, aos sábados, para a ida ao 
mercado. 

→ As bancas já chegaram quase todas hoje. 

→ Este processo está a ser feito em diálogo com os vendedores, desde o primeiro dia, 
após o fecho das tendas. 

 

→ Dado que cumpre também a este executivo decidir a construção do novo mercado, 
não só para satisfazer estes vendedores, mas para ser pensado em termos de 
futuro, a Sr.ª Presidente leu a sua intervenção, onde aponta as várias hipóteses de 
localização existentes (estaleiros, e mais tarde, por decisão de todos, no anterior 
mandato, o espaço próximo do atual mercado ou nesse local). 
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Em 11/11/2019 trouxe uma proposta para a instalação do mercado, adquirindo os 
terrenos à Direção Geral do Tesouro, desafetando os terrenos da zona desportiva 
para esse fim. 
Esta proposta foi recusada e fez-se uma ampla discussão com o Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal, que veio a ser inconclusiva. 
Como Presidente da Câmara, e no uso das suas competências, é sua intenção 
construir o mercado nos estaleiros, para o que vai brevemente trazer aqui a 
proposta e discuti-la com as forças vivas do concelho. Quer deixar bem clara a sua 
posição. 

 
 
De seguida a Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram 
intenção de intervir. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e informou o seguinte: 
 

• Têm-se verificado perturbações no fornecimento de água, especialmente nas zonas 
servidas pelo depósito da Estação, o que fez com que não houvesse água durante 
algumas horas.  
O furo de água que serve aquele depósito tem vindo a fraquejar em termos de 
fornecimento de água e agora fraquejou mesmo e impediu que os equipamentos 
funcionassem.  
Foi lançado um procedimento para captar água a maior profundidade e para 
aquisição de novos equipamentos, que já chegaram de Itália, e brevemente irá 
entrar em obra a empresa que ganhou o concurso, e a execução será de 5 dias. 
Espera que depois disso haja maior captação de água e com mais pressão. 
Quando se deu por isto, no fim de semana passado, fez-se a ligação a furos 
vizinhos, e também houve a ajuda dos Bombeiros, a quem desde já agradece. 
Também há problemas de pressão noutros locais (Figueiras, Casal Galego), onde 
também se vão fazer intervenções. 
Quando em 2018 se fez o plano geral de abastecimento de água ao concelho e 
também o plano de segurança da água, foi possível identificar estes problemas e de 
como resolvê-los. 
Há também a preocupação sobre a qualidade da água, há muitas reclamações, vão-
se fazer recolhas dentro das casas para verificar as situações e de como resolver os 
problemas. 
Pode haver tranquilidade sobre a segurança das águas porque há estes planos, 
aprovados pela ERSAR.  
Referiu ainda que está aberto um concurso par um estudo hidrológico do concelho 
da marinha Grande, que irá permitir saber exatamente onde, de futuro, se poderá ir 
buscar água. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e informou o seguinte: 
 

• A distribuição de kit’s foi iniciada na sexta-feira passada e vai até dia 4 de junho. 
Os pontos de entrega são os seguintes: 

→ PME – 6 pontos 

→ Estádio – 4 pontos 

→ Vieira de Leiria – 3 pontos 

→ Moita – 2 pontos 
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Foram enviadas mensagens com data, hora e local para levantamento dos kit’s. tem 
havido boa afluência. 

• Hoje foi a reabertura dos Jardins de Infância. Há 32 salas de jardins a funcionar. Já 
havia 17 e agora foram abertas mais 15.  
As crianças almoçam nos jardins, para não haver deslocações. 
Houve formação do pessoal auxiliar na área da proteção e a câmara forneceu 
materiais de proteção individual. 

• Hoje é o Dia da Criança, e neste momento está a ser transmitida on-line uma peça 
de teatro oferecida pela CMMG, e pode ser visualizada em todos os jardins. A seguir 
vai passar também durante a tarde um vídeo com crianças e as famílias.  
 

• Balanço DDC: 

→ A linha solidária continua a atender. 

→ Até 28 de maio foram fornecidas mais de 7.000 refeições. 

→ De 04 de maio a 30 de junho estão abertas on-line as inscrições e matrículas. 

→ PCIE’s – têm feito um trabalho de divulgação e acompanhamento dos alunos e 
wokshop’s para os pais. 

→ Cultura – foram feitas publicações on-line e todos os fins de semana há 2 artistas 
no “Marinha Fica em Casa”. 

→ O Arquivo Municipal abriu a 11 de maio. 

→ A Biblioteca Municipal abriu dia 18 de maio, e hoje abriram os restantes serviços. 
A pista e o Estádio também já abriram. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 

• Sendo hoje dia 1 de junho, quer desejar um feliz Dia da Criança e que os seus 
direitos sejam cumpridos e que sejam felizes todos os dias. 
Gostou de saber que apesar deste período vai haver programação, que até poderia 
durar toda a semana. 

• Em relação à intervenção da Sr.ª Presidente sobre o mercado não percebeu o 
seguinte: 

→ Quando abre no PME; 

→ Quando abre a venda do peixe e da carne; 

→ Para onde vai o mercado do levante; 

→ Em que dias vai funcionar. 
 

• Kit’s – tem conhecimento que estão a ser entregues, mas não pode deixar de fazer 
uma crítica sobre a forma de entrega, porque em primeiro lugar ia ser nas Juntas de 
Freguesia. Foi mal comunicado à população e a mudança à última da hora causou 
confusão. 
Quem já recebeu falou sobre a qualidade das máscaras. Quer saber se são 
certificadas. 

• CAF’s e AAAF’s – qual o ponto de situação? Vão até agosto? Há alguma solução 
para os meses que as funcionárias estiveram em casa? 

• Quer propor a realização de uma reunião de trabalho para rever as medidas 
tomadas em 27 de março e também para discutir o Fundo de Emergência. 

• Como tem de haver um reforço da higienização das casas de banho das praias, que 
são da responsabilidade das Juntas de Freguesia, quer propor um reforço das 
verbas de apoio, especialmente para as zonas de praias, com a abertura da época 
balnear. 
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A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião e referiu o seguinte: 
 

• Quer perguntar ao Sr. Vereador para quando a continuação das obras nos campos 
de ténis, que estão paradas. 

• Esplanadas – ainda não começaram as obras, o Rosis está fechado, à espera, e 
vem aí a época balnear e os estabelecimentos precisam de abrir. 

• Em relação às regras para as esplanadas aprovadas na reunião de 18 de maio, na 
prática, não representam qualquer ajuda, pelo que pede à Sr.ª Presidente que peça 
aos serviços que reanalisem novamente as regras, que são demasiado apertadas, 
mas com celeridade. 

• Parabéns pelo Dia da Criança, e lamentar que este município tenha um programa 
tão pobre. Há 15 dias pensou perguntar, mas como lhe dizem sempre que está tudo 
programado, confiou, mas confiou mal!  
Não queria que acontecesse o que se passou com o 25 de Abril, quando fizeram 
propostas e lhes foi dito que estava tudo programado. 
Só hoje é que o programa foi divulgado. É pouco, muito pouco, as crianças deste 
concelho merecem mais. Mas não se admira, porque quando a atual Presidente da 
Câmara era Vereadora da Educação acabou com a comemoração do Dia da 
Criança. Felizmente depois retomou-se. 

• Quer saber se há avanço relativamente às Festas da Cidade porque entende que se 
deveria fazer alguma coisa e que antes de decidir se fale com as coletividades para 
ver o que sugerem e que ideias têm. Qual o ponto de situação? 

• Têm auscultado as coletividades e a da Ordem pediu uma reunião à CDU porque 
estão com um problema há mais de um ano e sem solução por parte do executivo 
permanente. É tempo de pôr pés ao caminho face à incompetência do executivo, 
que não consegue resolver o problema. 
E aqui junta o problema de todas as coletividades, que estão a asfixiar, sem 
pagamento de quotas e sem atividades e receitas. Todos reconhecem o seu 
contributo e a sua mais-valia, mas num momento em que é necessário ser proativo 
não se encontram soluções para o movimento associativo.  
A CMMG deve ver este movimento como parceiro e não só como pedintes.  
Apela a que possa haver uma solução para a coletividade da Ordem, estão aqui para 
ajudar, e que se olhe para o movimento associativo como um todo e a apoiar. 

• Tem recebido os contributos dos clubes para os regulamentos e em todos eles 
lamentam terem sido ouvidos só uma vez, o que a deixou surpreendida. Foi-lhes 
apresentado um projeto e depois é-lhes enviado o anteprojeto, sem que tenham sido 
depois ouvidos. Deveriam ter sido antes de enviar o anteprojeto para consulta 
pública. 

• Quer perguntar à Sr.ª Vereadora Célia como está a época balnear. Tem 
repetidamente feito esta pergunta porque receia que não haja nada, devido à inércia 
deste executivo.  
Pergunta mais uma vez: está pensada alguma coisa e para quando, porque está a 
ser anunciado cada vez mais o turismo cá dentro. É lamentável que o nosso 
município não tenha nada. 

• As máscaras distribuídas inicialmente aos profissionais de saúde não têm qualidade 
nenhuma, e por isso quer consultar o processo de aquisição das máscaras e 
também dos kit’s. 

• Pinhal do Rei – perguntou na última reunião, a Sr.ª Presidente não respondeu, 
pensou que ia por escrito, não foi, por isso quer saber, pois ao fim de 3 anos o pinhal 
é uma vergonha nacional. Vieram aqui todos anunciar apoios e investimentos e ao 
fim de 3 anos não há nada! 
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A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o seu 
conteúdo. 
 
“Hoje é o Dia Mundial da Criança e entendo que é deficitário o programa apresentado por 
este executivo permanente. 
  
1. Intervenção em espaço urbano/desportivo público 
 
1.1. S. Pedro de Moel 
Dado que estamos a entrar na época balnear gostaria de reportar alguns problemas em S. 
Pedro a título de exemplo bem demonstrativo do estado de abandono a que o espaço 
público chega e em particular a Praia de S. Pedro de Moel: 
- Vedações junto à praia (esta situação arrasta-se e nem está relacionada com a época 
balnear, pois estas vedações por motivo de segurança pública deveriam estar impecáveis 
todo o ano) está danificada e, em frente á praia, completamente partida, em situação de risco 
de queda.  
- Escadas que existem em frente ao restaurante do João (rua de sentido único) e que como 
se pode verificar estão em mau estado e perigosas para todos, com degraus partidos e 
soltos. 
- Foram mudados os candeeiros (ex. junto à praia) por que motivo não retiram os postes 
antigos? Parece que as obras nunca acabam…. 
Na 2.ª foto pode-se verificar que também em frente à WC existem falhas na vedação, 
podendo-se saltar ou cair para a praia...um perigo. 
 
1.2. Praia Samouco  
Em relação à praia do Samouco, gostava de fazer uma sugestão: definir um projeto de 
requalificação do acesso à praia de modo a que o atual “caminho” se converta numa estrada 
digna de acesso a uma praia com enorme potencial e se requalifique a praia. 
 
1.3. Limpeza pública 
2- Em tempos que se impõe cada vez mais regras sanitárias, tenho verificado com alguma 
apreensão que se nota uma degradação do serviço de limpeza pública, começa a ser 
frequente ver lixo espalhado pelas ruas, e muitas vezes resulta de ficar lixo espalhado nas 
imediações dos contentores de lixo e ecopontos, perdura assim ao longo de semanas lixo 
que caiu e que nunca é limpo, originando uma área bastante ampla de lixo no chão... deixou 
de haver limpeza das ruas e passeios, não deveriam estas zonas também ser 
higienizadas?  
Pelas ruas em que habitualmente circulo a pé, há várias semanas que se veem máscaras e 
luvas espalhadas em vários pontos das ruas e isto um pouco por toda a cidade, sugiro 
que se tomem diligências para melhorar a limpeza urbana, e se utilizem os meios 
eletrónicos de comunicação (plataformas das redes sociais da CMMG, painéis eletrónicos, 
MUPIS) para sensibilizar para estes aspetos de limpeza, para divulgar alertas e apelos 
aos cidadãos para colocarem luvas e máscaras usadas no lixo e acondicionarem 
devidamente o lixo doméstico em sacos de plástico fechado.( os "painéis" eletrónicos 
deveriam servir para além de propaganda política nesta terra) 
  
2. Cultura e turismo 
Qual a Programação cultural e animação turística para as principais praias do concelho (S. 
Pedro de Moel e Vieira de Leiria). 
Habitualmente a Câmara Municipal recorria à PROTUR para executar um plano de 
atividades fazendo uma comparticipação financeira para o efeito e em Vieira de Leiria  
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dinamizava um programa com os agentes locais. Este ano ainda não veio qualquer proposta 
nesta matéria. Não vai haver animação nas praias?  
A minha questão é similar àquela que se coloca com as Festas da Cidade. Consideramos 
que deve haver uma reunião com as associações para analisar a possibilidade de um 
programa de festas alternativo. 
O mesmo deve suceder com a programação de verão. Os comerciantes nas praias precisam 
de ter focos de captação de turistas dado que muitas vezes são os meses de verão que lhes 
permitem garantir a sustentabilidade do seu negócio o ano inteiro. Ora, esta questão assume 
particular importância nesta fase pandémica, em que a retoma da atividade económica se faz 
de forma mais progressiva e muito lenta.   
  
3. Época Balnear: planeamento 
  

3.1. Nível das infraestruturas e acessibilidades às praias 
Que obras são realizadas? O que está previsto? 
  
3.2. Concessões dos espaços  
  
3.3. Qual a data da reabertura das praias do concelho? Qual a lotação prevista? 
  
3.4. Medidas no âmbito do Estado de Calamidade e orientações da DGS  
Ex: passadiços, casas de banho publicas e outras medidas que tenham sido identificadas 
como aplicáveis. 
Por exemplo no Pedrogão foram delimitados os sentidos de circulação dos peões, pois os 
aglomerados de pessoas já visíveis atualmente, nos meses de verão serão certamente 
preocupantes. 
  
4. Ponto de situação do Fundo de Emergência Social 
Qual o ponto de situação do Fundo de Emergência Social. O MpM já se pronunciou, quando 
vamos dará andamento a esta situação que é urgente? 
  
5. CAF/AAAF 
Ponto de situação do problema dos recursos humanos da CAF/AAAF subscrevemos as 
intervenções já aqui expostas. 
  
6. Reitero o pedido de documentação: 
a) Na reunião do dia 31.01.2020 tinha solicitado cópia do Contrato ou Acordo com a 
Autoridade Tributária referente à cobrança das dívidas ao Município. 
b) Na mesma reunião de 31.01.2020: solicitei o ponto de situação da cobrança da dívida 
indicada no quadro objeto de apreciação do ponto 4. (Cumprimento do preceituado na alínea 
c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual - 
Declaração de pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2019, 
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 15.º do mesmo diploma) referente à fase 
do processo de execução.” 
Voltei a pedir esta informação no dia 04.05.2020, mandei um email para o seu gabinete cf. 
solicitado na própria reunião. Até ao momento ainda não me foi disponibilizada. 
Voltei a solicitar a informação no dia 18.05.2020. Na data de hoje, 01.06.2020, reitero o 
pedido. 
Pela 5.ª vez peço a informação. 
  
7. Mercado Municipal 
Quando é que fazemos discussão sobre o novo Mercado? 
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8. COVID – morreu alguém? 
  
9. Quando é agendada a reunião para discussão do problema do Clube 1º de Janeiro, da 
Ordem?” 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma. 
 

1. Hoje comemora-se o Dia Mundial da Criança. Uma saudação especial a todas as 
crianças.  

  
2. Mercado: são inúmeras perguntas, do atual mercado nas tendas, do provisório no 

PME e no novo mercado. 
É neste período antes da ordem do dia em que apenas tenho oito minutos que vamos 
conversar? Creio que levará muito mais tempo do que me está atribuído. 

  
3. Gostaria que a Sra Presidente informasse que resposta deu à munícipe que no dia 

26/5 lhe enviou um mail questionando sobre as “crateras das Ruas do Alecrim e Rua 
dos Franceses junto à fábrica de vidros Santos Barosa”. 

  
4. A obrigatoriedade de limpeza de terrenos para prevenção de incêndios, foi 

prorrogada até 31 de maio.  
Que informação tem a Câmara da execução destas tarefas terminadas ontem? 

A Câmara também cumpriu com o decreto lei e limpou os terrenos que são sua propriedade? 

  
5. Água 

A água é um elemento essencial à vida, provavelmente o mais importante. No nosso 
concelho, o abastecimento de água há muito que é um problema, por isso, o MPM, sempre 
tive como primeira prioridade nos nossos compromissos, e entendemos que o investimento 
que está a ser feito nas redes de água é bom, mas tem de ser muito mais. 
Temos aquíferos em quantidade, as dificuldades aparecem na necessidade de tratamento e 
transporte até casa das pessoas. A semana passada tivemos dias caóticos, em que a água 
que chegou às torneiras era castanha, com pouco caudal, chegando a situações de total 
rotura. Os dias estavam quentes e as pessoas não podiam tomar banho ou cozinhar. 
Aconteceu por todo o lado, desde o Pilado, à Ordem, a Picassinos, em pontos de diferentes 
captações.  
Este problema foi partilhado nas redes sociais por inúmeras pessoas, e o vereador Caetano, 
sentiu a necessidade de pedir desculpa, lamentar o sucedido, e apelar aos cidadãos para 
gastarem menos água. Fez bem, mas em nome próprio, na sua página de Facebook, o que 
tornou o alerta bastante redutor. 
Mas então este problema é apenas do vereador?  
Onde está a responsabilidade da Sra Presidente para conjuntamente assumir o problema? 

Qual o motivo para que a página de Facebook da Câmara, chegando a muito mais 
munícipes, não tenha dito uma palavra? Será porque ali só dizemos coisas boas, e damos 
loas à presidente? 

Como era uma questão desagradável, a Câmara simplesmente omitiu a sua existência, 
enterrando a cabeça na areia, como se o problema da água não existisse. 
Que critério para publicar no Facebook da Câmara? Devia ser para informar a população, e 
neste caso, pedir para reduzirem o consumo de água. Mas preferem ficar na propaganda. 
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6. Esplanadas 

Com o problema de saúde controlado, o foco há muito que devia ser a questão económica e 
social. Relembro apenas que os dados do desemprego da passada sexta-feira, dizem que 
nestes dois meses a Marinha passou a ter mais 600 desempregados. 
Os estabelecimentos de restauração e bebidas estiveram fechados muitas semanas e 
abriram dia 4 de maio. 
Só na última reunião deliberámos, e bem, sobre o aumento da dimensão das esplanadas e a 
isenção de taxas, como forma de compensarem a redução de ocupação interior para 1/3 e 
deste modo poderem manter o negócio, salvando os postos de trabalho. 
A Câmara, ao invés de ajudarem os comerciantes simplificando estes processos, exige-lhes 
condições praticamente impossíveis de cumprir. Esta não é a forma de ajudar quem ainda 
insiste em trabalhar. 
  

7. Apoio às Associações 

Reunimos com algumas coletividades e clubes e a preocupação é grande. O 1º de Janeiro 
da Ordem para além do momento presente, tem um problema que vem desde 2018. A minha 
dúvida era se a obra tinha sido realizada e a informação que tive foi que sim. 
A 23 de março aprovámos medidas de apoio no âmbito do COVID 19, entre as quais, 
entendemos que teríamos de apoiar as associações sem fins lucrativos, clubes, 
coletividades. A forma como os 7 membros decidimos para o apoio, foi o pagamento das 
despesas fixas com eletricidade, comunicações e gás. Veio posteriormente a Sra Presidente, 
através do seu gabinete de apoio (redes sociais, nem foi directamente para nós vereadores, 
no seio do órgão próprio), dizer que não podiam apoiar porque o vereador Aurélio tinha 
proposta algo que era ilegal. 
Vivemos num momento que temos de apoiar as coletividades e clubes que estiveram 
fechados muito tempo, sem quaisquer receitas, e com despesas fixas, algumas de 
trabalhadores. Se a Sra Presidente entende que esta forma é ilegal, então encontre outra, e 
não esteja a fazer oposição ao que os membros da oposição apresentam.  
Neste âmbito vou ler uma notícia nacional de 28 de maio: 
“Autarquia atribui apoio financeiro a 186 associações da cidade. 
Medida procura ajudar a resolver problemas de tesouraria provocados pela pandemia. 
A Linha de Apoio de Emergência às Associações da Autarquia, vai ajudar 186 associações, 
com um montante global de 150 mil euros.  
A criação desta medida surgiu no contexto de excecionalidade do momento que vivemos, 
devido à pandemia, considerando que muitas das associações se confrontam com graves 
dificuldades de tesouraria para liquidar os compromissos com as despesas correntes. 
Foram elegíveis no processo todas as despesas de funcionamento, como renda ou encargos 
equivalentes com imóveis, e despesas de água, luz, gás ou outros gastos em bens e 
serviços consumidos no ano corrente.” 
(Faro, Coimbra, Torres Vedras, também fizeram linhas de apoio) 
  
Esta decisão é duma autarquia presidida por um Grupo de Cidadãos Eleitores, e este 
executivo independente nada mais fez que a proposta apresentada pelo MpM. Com certeza 
não estão a cometer nenhuma ilegalidade. 
Que pena a Sra. Presidente, e o seu gabinete de apoio, não ter deixado que esta notícia 
fosse sobre a Câmara Municipal da Marinha Grande apenas com o propósito de fazer 
oposição às propostas do MpM. 
Volto a insistir, as Associações e os Clubes precisam urgentemente de ser apoiados pela 
Autarquia. O MpM quer que a deliberação de Câmara seja executada. A presidente tem a 
obrigação de executar o que o órgão decide e não fazer o que lhe apetece. 
Vou enviar o formulário do pedido de apoio, a minuta do contrato e as condições de 
atribuição.” 
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A Sr.ª Vereadora Lara Lino pediu a palavra para acrescentar o seguinte: 
 

• O areal da Praia da Vieira está muito sujo, o Estuarino tem muita vegetação, os 
postes de iluminação não têm lâmpadas e as escadas de acesso estão danificadas. 

 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que respondeu o 
seguinte: 
 

• Campos de ténis – a obra parou no início das chuvas, era para ser retomada na 
primavera, não aconteceu, e a partir de hoje estão novamente a contar os prazos e 
por isso já podem retomar a obra. 

• Esplanadas – a consignação estava para dia 4 de maio, mas antes os comerciantes 
tinham pedido para fazer alterações e por isso a Câmara pediu à empresa para não 
iniciar a obra. Contudo, verificou-se que as alterações não se podiam “encaixar” 
neste concurso, e então decidiu-se avançar com o concurso como estava e a partir 
de hoje a empresa já pode entrar em obra. 

 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que 
respondeu o seguinte: 
 

• Kit’s não distribuídos nas Juntas – foi analisado com os seus Presidentes e o número 
de inscrições era tão avultado que não era adequado fazê-lo lá. Alterou-se, e como a 
mensagem que as pessoas recebiam dizia o local e a hora, não se viu inconveniente 
nesta alteração. 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU perguntaram quando é que as pessoas foram 
avisadas dessa alteração. 
A Sr.ª Vereadora respondeu que a informação foi colocada no site da Câmara e 
depois as pessoas receberam o e-mail para irem levantar o kit. 

• AAAF’s e CAF’s – o compromisso foi avançar com o mês de agosto, e as 
trabalhadoras estão todas disponíveis. Sobre o pagamento ainda não tem 
informação. 

• Dia da Criança – já na semana passada foi divulgada a programação para os 
Agrupamentos. O teatro foi gravado no Teatro Stephens e o vídeo também foi 
preparado anteriormente, não foi “em cima do joelho”, como dizem. 

• Festas da Cidade – vai seguir um ofício para as coletividades. 

• Coletividade da Ordem – a questão não é a plurianualidade, há outras questões que 
os serviços identificaram. Está disponível para reunir, para se encontrar uma 
solução, e até todas as vezes que tem reunido com a coletividade têm obtido sempre 
respostas. 

• Regulamentos – houve 3 reuniões com as coletividades e várias reuniões de grupos, 
com representantes de todos os partidos. Se consideravam não serem suficientes 
poderiam ter convocado mais. Também houve uma reunião com a ACAMG e outra 
com os vereadores do executivo, onde a CDU não esteve, para discutir os 
regulamentos. 

• Época balnear – já reuniu com as coletividades da Vieira para a animação das 
praias, e também se fez uma reunião com a Protur, para repensar as atividades de 
animação. 
Não sabe se a Vieira já enviou propostas, mas sabe que a Protur enviou ao início da 
tarde. 
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• Mercado – vai deixar para a Sr.ª Presidente responder, mas pode desde já dizer o 
seguinte: 

→ Mercado do levante – vai funcionar na área definida 

→ Zona de revenda – está definido, é nas traseiras 

→ Dias de funcionamento – quartas-feiras, sextas-feiras e sábados 

→ Mercado da Vieira – está a funcionar, aos sábados 

→ Mercado da Praia da Vieira – só funciona às quintas-feiras e domingos. 

→ Vão ser adquiridos pontos de água portáteis para o PME. 
 

• Também recebeu os documentos da autarquia que o Sr. Vereador Aurélio referiu, 
mas o regulamento dessa Câmara Municipal permite esse apoio e o nosso não. 

 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano respondeu ainda o seguinte: 
 

• Rua dos Franceses – não está programada intervenção por agora, mas está na lista. 
Agora vai-se para a Rua do Sobreiro e Rua Nova da Comeira, e só depois se seguirá 
para essa. 

• Limpeza urbana – há necessidade de reforçar os molokes, mas também tem de 
aumentar o civismo.  
Vai ser articulada a instalação de mais equipamentos com a VALORLIS e com a 
SUMA. 
 

 
Nesta altura a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho pediu para intervir, em defesa da 
honra, porque a resposta da Sr.ª Vereadora Célia Guerra sobre os regulamentos é 
“responder alhos quando pediu bugalhos”. 
As pessoas da CDU já iam para as reuniões depois de articuladas com as Vereadoras. 
O que é lamentável é que os clubes se queixem que a autarquia não se reuniu com eles, não 
foram os grupos de trabalho. 
De seguida deu o exemplo da SIR 1.º de Maio e do SOM, lendo o que estes clubes dizem. 
Em face do que acabou de ler, perguntou à Sr.ª Vereadora se está a chamar mentirosos aos 
clubes. Com certeza que não! 
Disse ainda que não são as Vereadoras da CDU que queriam mais reuniões porque estão 
representadas nos grupos de trabalho, são os clubes. 
 
A Sr.ª Presidente deu também a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, para responder. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra definiu a metodologia dos grupos de trabalho nas reuniões, e 
esteve em todas as das coletividades, e se entendessem que eram necessárias mais 
reuniões tinham de as ter pedido. 
Depois das reuniões, os grupos de trabalho iam apresentar o resultado ao executivo. 
A metodologia foi definida pelo grupo de trabalho e não pelo executivo. 
 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Quando tiver tudo acertado e definido e aprovado pela Delegada de Saúde, fará a 
comunicação da data da abertura do mercado. 

• Reunião para rever as medidas – assim o fará, em articulação com todos. 
Aguarda também a resposta da CDU sobre o Fundo de Emergência, porque o MpM 
já o fez, e depois nessa reunião também falará disso. Aguarda que a CDU diga se 
concorda com o documento, ou então que apresentem sugestões. 
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• Alargamento das esplanadas – podem-se rever as regras. Pôs-se a questão de 
alargar para as casas vizinhas e de ao alargar para a via pública a questão da 
segurança para acessos de emergência. 
Estas são as duas questões condicionantes, de resto está aberta a rever as regras. 
Desde que não haja conflito nestas duas situações disse estar disponível para alterar 
as regras.  
Pediu aos Srs. Vereadores que lhe remetam as reclamações que referiram, e que 
não recebeu, para as analisar e tomar medidas. 

• Época balnear – no dia 20 de junho inicia-se a época balnear na zona centro. A 
lotação das praias já está disponível, mas ainda não tem a informação definitiva, 
pelo que ainda não queria divulgar. 
Estão a ser definidos os circuitos, a uniformização da informação nos espaços, está 
a decorrer o procedimento para aquisição dos placards de informação com as 
regras. Está tudo a ser visto para estar tudo pronto até ao dia 20 de junho. 

• Pinhal do Rei – está a aguardar a visita do novo Presidente do ICNF à Marinha 
Grande.  
Também pediu informação sobre todos os investimentos na mata e todo o trabalho 
realizado. 
Foram retirados os jerseys que bloqueavam as estradas, para que este verão se 
possam utilizar. 
Também sabe que a Junta de Freguesia está a acompanhar a reabilitação das 
mesas. 
O lucro da venda da madeira nunca foi para atribuir à Câmara. O que o Secretário de 
Estado disse foi que o dinheiro daqui apurado seria para gastar aqui, e é isso que 
espera que seja feito. 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que não é isso que está no contrato. 
Não o tem aqui, mas o que se recorda era que o lucro seria para investir no 
concelho. 
A Sr.ª Presidente disse que não tem qualquer informação sobre essa afirmação, 
mas terá todo o gosto em ver com a Sr.ª Vereadora Ana essa questão, para clarificar 
a situação. 
 

• Situações nas praias – sabe desses problemas com os passadiços e espera para ver 
o que a APA vai fazer. Também está a decorrer um procedimento para requalificar 
todos os canteiros de S. Pedro de Moel. 

• Limpeza de espaços públicos – pensa que aquilo que se refere é o seu reforço.  
A limpeza está adjudicada a uma empresa, que obedece a um caderno de encargos 
e não é fácil alterar, mas pode-se ver, dentro do caderno que temos, o que se pode 
fazer dentro das áreas mais problemáticas. 

• Mortes por COVID – não tem essa informação. 

• Resposta ao requerimento da Sr.ª Vereadora – vai ver como está o processo de 
resposta, e, eventualmente, responder. 

• Limpeza da Praia da Vieira – está a ver com o seu Presidente da Junta. Houve uma 
avaria no trator, foi reparado, e agora já lá anda. 
Está a ser feito um procedimento para colocação de um cais na Praia da Vieira, há 
um procedimento da APA com um investimento de cerca de 2 milhões de euros, com 
vista a valorizar a Praia da Vieira. Também tem a informação de que a APA vai fazer 
o desassoreamento do rio, para melhor se usufruir daquele espaço. 

• Estuarino - vai pedir ao Sr. Vereador para ver e trazer a resposta. 

• Limpeza de terrenos – vai ter de recolher a informação. 

• Nomeação de dirigente – é da sua competência e é sua intenção fazê-lo. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionou sobre a linha de apoio às coletividades. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que tem aqui uma proposta da Sr.ª Vereadora Lara Lino, para se 
agendar uma reunião para revisão das medidas de apoio no âmbito do COVID, onde se 
inclui essa situação, e ao mesmo tempo também se irá falar sobre o Fundo de Emergência. 
A reunião para se falar sobre o mercado será outra reunião diferente. 
 
 
 

 

 
 
A Sr.ª Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia, interrompendo de 
seguida a reunião, para um breve intervalo, das 17:00 horas às 17:20 horas.  
 
 

 

 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. Aprovação da ata n.º 6, da reunião ordinária do dia 26 de fevereiro de 2020 
 
337 - Presente a ata n.º 6, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 26 de 
fevereiro de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora Ana Alves Monteiro, por não ter estado presente na reunião. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 
2. Resumo de Tesouraria do dia 26 de maio de 2020 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte e seis de maio de dois mil 
e vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”:  
 



 

Página 16 de 30 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 01/06/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
13.950.836,49€ (treze milhões, novecentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e seis euros e 
quarenta e nove cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 
3. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 -Troço 1 – P.A. n.º 11/2017 - Aprovação 
do Projeto de Execução e das respetivas alterações 
 
338 - Presente informação n.º CS/24/2020, da Divisão de Gestão do Território, datada de 27 
de Maio de 2020, propondo a aprovação das alterações do Projeto de Execução da Ciclovia 
entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Troço 1, localizada na freguesia da Marinha Grande, 
concelho da Marinha Grande.  
 
Este projeto de execução foi aprovado na Reunião de Câmara de 21/12/2018, aquando do 
seu término e entrega. O projeto previa apenas a remodelação do sistema de semaforização 
existente no cruzamento da Estrada do Guilherme com a Rua dos Carreirinhos. No entanto 
considerando às alterações previstas realizar neste cruzamento, o Município achou prudente 
solicitar ao projetista a remodelação integral do sistema semaforizado, de modo a garantir a 
segurança de todos os modos de locomoção envolvidos. 
 
No que respeita ao troço 1 da Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2, pretende-se 
aprovar as alterações efetuadas ao projeto elétrico, onde se encontra pormenorizado todo o 
sistema semafórico. Tendo em conta as alterações efetuadas, procedeu-se à alteração do 
preço base inicial deste procedimento. Deste modo, o preço base do concurso passou para 
170.834,19 € (Cento e setenta mil e oitocentos e trinta e quatro euros e dezanove cêntimos), 
acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 
 
Mais se informa, que este Projeto de Execução observa as normas legais e regulamentares 
aplicáveis à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos 
descritos no artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de Julho. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, aprovar a nova versão do 
Projeto de Execução da Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Troço 1, 
localizada na freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 
4. Req.º nº 2118/19, datado de 23/12/2019 - Proc.º n.º 263/19, datado de 24/07/2019 - 
Imolazer-Imobiliária, S.A. 
 
339 - Presente pedido com o registo n.º2118/19, datado de 23/12/2019, relativo a 
construção de edifício misto de habitação coletiva, comércio e serviços, no terreno sito 
no gaveto formado pelas ruas Machado dos Santos e Campos Júnior, formado pelos prédios 
registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.º 275, 276, 277 
e 278 e inscritos na matriz predial urbana respetivamente sob os artigos n.º 3809, 3811, 110 
e 109, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 263/19, com data de entrada de 24/07/2019, apresentado por Imolazer - 
Imobiliária, S.A., com o NIPC 506 719 065, com sede na rua do Repouso, n.º 48, Casal 
Galego, freguesia e concelho da Marinha Grande, a solicitar a aprovação do projeto de 
arquitetura; 
 
Presente informação técnica, datada de 26/05/2020, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura relativo à construção de edifício misto de habitação coletiva, 
comércio e serviços, no terreno sito no gaveto formado pelas ruas Machado dos 
Santos e Campos Júnior, formado pelos prédios registados na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob os n.º 275, 276, 277 e 278 e inscritos na matriz 
predial urbana respetivamente sob os artigos n.º 3809, 3811, 110 e 109, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 263/19, 
com data de entrada de 24/07/2019, apresentado por Imolazer - Imobiliária, S.A., com o 
NIPC 506 719 065, com sede na rua do Repouso, n.º 48, Casal Galego, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
1. - Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, dos 
projetos de especialidade aplicáveis, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 20º do 
RJUE; 
2. - Execução da totalidade dos trabalhos necessários ao correto acabamento da 
obra, nomeadamente passeio ao longo da frente do edifício. 
 
Mais delibera aceitar a cedência para o domínio público municipal da área de 136,60 
m2 de terreno para passeio público. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
5. Req.º nº 1602/19, datado de 25/09/2019 - Proc.º n.º 354/19, datado de 25/09/2019 - 
CARFI-Fábrica de Plásticos e Moldes, Lda. 
 
340 - Presente pedido com o registo n.º 1602/19, datado de 25/09/19, relativo ao 
licenciamento de obras de alteração, interiores e exteriores, num edifício industrial existente 
na rua do Lamarão, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o 
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n.º 746 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 10613, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 354/19, com data de 
entrada de 25/09/2019, apresentado por CARFI-Fábrica de Plásticos e Moldes, Lda., com 
o NIPC 501 221 387, com sede na rua 1º de Janeiro, Amieirinha, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a solicitar a aprovação do respetivo projeto de arquitetura;  
Presente informação técnica, datada de 19/05/2020, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura apresentado em condições de ser aprovado;  
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera:  
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura relativo ao licenciamento de obras de alteração, interiores e 
exteriores, a efetuar num edifício industrial existente na rua do Lamarão, registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 746 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 10613, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 354/19, com data de entrada de 
25/09/2019, apresentado por CARFI-Fábrica de Plásticos e Moldes, Lda., com o NIPC 
501 221 387, com sede na rua 1º de Janeiro, Amieirinha, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, com o condicionalismo de apresentação, no prazo de seis meses a 
contar da data da notificação da presente decisão, dos projetos de especialidade 
aplicáveis, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 20º do RJUE.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
6. Req.º nº 1622/19, datado de 27/09/2019 - Proc.º n.º 359/19, datado de 27/09/2019 - 
Ilídio das Neves Godinho 
 
341 - Presente pedido com o registo n.º 1622/19, datado de 27/09/19, relativo a construção 
de pavilhão industrial e destaque de parcela, no prédio sito na rua do Lamarão,  registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 16002 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 18677, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 359/19, com data de entrada de 27/09/2019, 
apresentado por Ilídio das Neves Godinho, com o NIF 162 819 900, residente na rua do 
Lamarão, n.º 12, Pedrulheira, freguesia e concelho da Marinha Grande, a solicitar a 
aprovação do respetivo projeto de arquitetura e a emissão da certidão comprovativa da 
verificação dos requisitos do destaque; 
 
Presente informação técnica, datada de 18/05/2020, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura apresentado em condições de ser aprovado, verificando-se igualmente estarem 
cumpridos os requisitos necessários à realização da operação de destaque; 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura relativo a construção de pavilhão industrial e destaque de 
parcela, no prédio sito na rua do Lamarão,  registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 16002 e inscrito na matriz predial urbana sob o  
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artigo n.º 18677, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o 
processo de licenciamento n.º 359/19, com data de entrada de 27/09/2019, apresentado 
por Ilídio das Neves Godinho, com o NIF 162 819 900, residente na rua do Lamarão, n.º 
12, Pedrulheira, freguesia e concelho da Marinha Grande, com o condicionalismo de 
apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação da presente 
decisão, dos projetos de especialidade aplicáveis, nos termos do disposto no n.º 4 do 
artigo 20º do RJUE. 
 
Delibera, igualmente, aceitar a cedência de 18,00 m2, destinada a passeio, a integrar o 
domínio público municipal. 
 
Mais delibera mandar emitir a certidão comprovativa da verificação do cumprimento 
dos requisitos necessários à realização da operação de destaque solicitada. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
7. Req.º nº 313/20, datado de 21/02/2020 - Proc.º n.º 61/20, datado de 21/02/2020 – 
Jacinto Gaspar – Cabeça de Casal da Herança 
 
342 - Presente requerimento com o n.º 313/20, datado de 21/02/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício sito na Avenida José Gregório, n.º 156, freguesia de 
Marinha Grande, cuja construção terá sido licenciada através dos processos n.º 1371/1975 
(moradia) e n.º 1706/1975 (anexo e muro), ambos em nome de José do Rosário Gaspar e 
titulados, respetivamente, pela licença de construção n.º 529/1976, de 13/05/1976 e licença 
de construção n.º 1364/1979, de 03/12/1979. 
 
Presente parecer técnico datado de 27/05/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista na alínea a) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico 
de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito na Avenida José Gregório, n.º 156, 
freguesia de Marinha Grande, propriedade da herança aberta por óbito de José do 
Rosário Gaspar, a que corresponde o NIF 745952569, representada por Jacinto 
Gaspar, com o NIF 169093344, com residência na Rua dos Foscadores, n.º 18, Marinha 
Grande, com a seguinte composição: 
  

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Álvaro Letra 

 
2) Membros suplentes 

Arquiteto Alexandre Fava 
Engenheiro Rui Vicente  
Fiscal Carlos Duarte  
Fiscal Nuno Fernandes 
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Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
8. Req.º nº 344/20, datado de 02/03/2020 - Proc.º n.º 73/20, datado de 02/03/2020- Manuel 
António Ascenção Guerreiro 
 
343 - Presente requerimento com o n.º 344/20, datado de 02/03/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para a fração “D” do edifício sito na Rua das Andorinhas, n.º 73, 
freguesia de Marinha Grande, cuja construção terá sido licenciada através do processo n.º 
349/1993, em nome de Fernando Oliveira, e titulado pela licença de construção n.º 59/1996. 
 
Presente parecer técnico datado de 27/05/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista na alínea a) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico 
de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria à fração “D” do edifício sito na Rua das Andorinhas, 
n.º 73, freguesia de Marinha Grande, propriedade de Manuel António Ascenção 
Guerreiro Jacinto Gaspar, com o NIF 204262020, com residência na Rua Principal, n.º 
10, Marinha Grande, com a seguinte composição: 
  

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Álvaro Letra 

 
2) Membros suplentes 

Arquiteto Alexandre Fava 
Engenheiro Rui Vicente  
Fiscal Carlos Duarte  
Fiscal Nuno Fernandes 

 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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9. Req.º nº 351/20, datado de 03/03/2020 - Proc.º n.º 77/20, datado de 03/03/2020 – Maria 
Margarida Moreira Verdasca, Joaquim José Moreira Verdasca e Ana Teresa Moreira 
Verdasca 
 
344 - Presente requerimento com o n.º 351/20, datado de 03/03/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício sito na Avenida Marginal, n.º 26, São pedro de Moel, 
freguesia de Marinha Grande, cuja construção terá sido licenciada através dos processos n.º 
1622/1958 e n.º 122/1976, ambos em nome de Maria Antónia Moreira Verdasca e outros, 
titulados respetivamente, pela licença de construção n.º 238/1958, e licença de construção 
n.º 460/1976, de 28/04/1976. 
 
Presente parecer técnico datado de 27/05/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista na alínea a) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico 
de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito na Avenida Marginal, n.º 26, São Pedro 
de Moel, freguesia de Marinha Grande, propriedade de Maria Margarida Moreira 
Verdasca, com o NIF 138187371, com morada em Rua Dr Neves Eliseu, N.ª Sra da 
Piedade, de Joaquim José Moreira Verdasca, com o NIF 138187355, com morada em 
Pinheiro, Ourém, e de Ana Teresa Moreira Verdasca, com o NIF 138187363, com 
residência em Santa Clara, Lisboa, com a seguinte composição: 
  

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Álvaro Letra 

 
2) Membros suplentes 

Arquiteto Alexandre Fava 
Engenheiro Rui Vicente  
Fiscal Carlos Duarte  
Fiscal Nuno Fernandes 

 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
10. Req.º nº 379/20, datado de 10/03/2020 - Proc.º n.º 198/19, datado de 05/06/2019 – 
Arménio Gandarez Coutinho e Maria da Conceição Alves Dinis 
 
345 - Presente requerimento com o n.º 379/20, datado de 10/03/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício sito na Rua do Lavadouro, Albergaria, freguesia de 
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Marinha Grande, objeto de legalização de alteração da moradia e muros de vedação, titulada 
pelo alvará de licença de legalização, n.º 100/19, emitido em 20/02/2020. 
 
Presente parecer técnico datado de 27/05/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista na alínea a) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico 
de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito na Rua do Lavadouro, Albergaria, 
freguesia de Marinha Grande, propriedade de Arménio Gandarez Coutinho, com o NIF 
138932581, e de Maria da Conceição Alves Dinis, com o NIF 184359937, ambos com 
morada em Rua do Lavadouro, n.º 20 A, Marinha Grande, com a seguinte composição: 
  

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Álvaro Letra 

 
2) Membros suplentes 

Arquiteto Alexandre Fava 
Engenheiro Rui Vicente  
Fiscal Carlos Duarte  
Fiscal Nuno Fernandes 

 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
11. Req.º nº 412/20, datado de 13/03/2020 - Proc.º n.º 278/18, datado de 13/07/2018 – 
Plasdan – Automação e Sistemas, Lda. 
 
346 - Presente requerimento com o n.º 412/20, datado de 13/03/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício sito na Rua de Moçambique, Ordem, freguesia de 
Marinha Grande, objeto de legalização e licenciamento de ampliação, titulada pelo alvará de 
obras de legalização e ampliação, n.º 63/19, emitido em 18/06/2019. 
 
Presente parecer técnico datado de 27/05/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista na alínea a) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico 
de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
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A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito na Rua de Moçambique, Ordem, 
freguesia de Marinha Grande, cujo arrendatário é Plasdan - Automação e Sistemas, 
Lda., com o NIPC 508299284, com sede em Rua de Moçambique, n.º 29, Ordem, 
Marinha Grande, com a seguinte composição: 
  

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra 

 
2) Membros suplentes 

Arquiteto Ricardo Santos 
Engenheiro Rui Vicente  
Fiscal Carlos Duarte  
Fiscal Nuno Fernandes 

 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
12. Req.º nº 342/20, datado de 02/03/2020 - Proc.º n.º 101/19, datado de 19/03/2019 – 
Maria Alice da Conceição Morins – Cabeça de Casal da Herança 
 
347 - Presente requerimento com o n.º 342/20, datado de 02/03/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício sito na Rua 1.º de Janeiro, Amieirinha, freguesia de 
Marinha Grande, objeto de legalização de alteração e ampliação da moradia, anexos e 
muros de vedação, titulada pelo alvará de licença de legalização, n.º 26/20, emitido em 
20/02/2020. 
 
Presente parecer técnico datado de 27/05/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista na alínea a) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico 
de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito na Rua 1.º de Janeiro, Amieirinha, 
freguesia de Marinha Grande, propriedade da herança aberta por óbito de Maria Alice 
da Conceição Morins, com o NIF 740768530, representada por Idalina da Conceição 
Mendes com o NIF 119892340, com morada em Amieirinha, Marinha Grande, com a 
seguinte composição: 
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1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra 

 
2) Membros suplentes 

Arquiteto Ricardo Santos 
Engenheiro Rui Vicente  
Fiscal Carlos Duarte  
Fiscal Nuno Fernandes 

 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
13. Req.º nº 364/20, datado de 05/03/2020 - Proc.º n.º 278/12, datado de 25/09/2012 – 
Manuel Alves Duarte 
 
348 - Presente requerimento com o n.º 364/20, datado de 06/03/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para a unidade suscetível de utilização independente do edifício 
sito na Rua Principal, Pilado, freguesia de Marinha Grande, objeto de legalização e de 
licenciamento de alteração de estabelecimento, titulada pelo alvará de licença de legalização 
e alteração n.º 108/15, emitido em 28/08/2017. 
 
Presente parecer técnico datado de 27/05/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista na alínea a) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico 
de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria à unidade suscetível de utilização independente do  
edifício sito na Rua Principal, Pilado, freguesia de Marinha Grande, propriedade de 
Manuel Alves Duarte, com o NIF 122515013, com morada em Pilado, Marinha Grande, 
com a seguinte composição: 
  

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra 

 
2) Membros suplentes 

Arquiteto Ricardo Santos 
Engenheiro Rui Vicente  
Fiscal Carlos Duarte  
Fiscal Nuno Fernandes 
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Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 
 

14. “Instalação Balcão Único de Atendimento do IRN I.P. - Marinha Grande – CP Nº 
11/2020” – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra 
 
349 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, L.DA”, para a execução da obra designada por 
“INSTALAÇÃO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO DO IRN I.P. - MARINHA GRANDE”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 10PG2020, de 26 de maio, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Sáude 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art. 12º, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“INSTALAÇÃO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO DO IRN I.P. - MARINHA GRANDE”, 
em que é cocontratante a firma “ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, L.DA”, delibera 
aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
15. "Requalificação arquitectónica e energética do edifício da Biblioteca Municipal" – 
Concurso Público Nº 10/2020 - Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a 
execução da obra 
 
350 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“SUNEVER - ENGENHARIA, LDA”, para a execução da obra designada por 
“REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÓNICA E ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 08PG2020, de 22 de maio, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Sáude 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
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Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art. 12º, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÓNICA E ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL”, em que é cocontratante a firma “SUNEVER - ENGENHARIA, LDA”, 
delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
16. “Beneficiação nos sanitários norte da Praia da Vieira de Leiria" - Concurso Público 
Nº 16/2020 - Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra 
 
351 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“DATIBEN CONSTRUÇÕES, L.DA”, para a execução da obra designada por 
“BENEFICIAÇÃO NOS SANITÁRIOS NORTE DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 09PG2020, de 25 de maio, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Sáude 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art. 12º, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“BENEFICIAÇÃO NOS SANITÁRIOS NORTE DA PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA”, em que 
é cocontratante a firma “DATIBEN CONSTRUÇÕES, L.DA”, delibera aprovar o Plano 
de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 
 
17. Medidas excecionais no âmbito do combate à pandemia do COVID 19: isenção do 
pagamento da alimentação escolar e atividades de ensino e apoio à família do pré-
escolar, referentes aos meses de junho e julho de 2020 
 
352 - Presente informação n.º 879/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
datada de 27 de maio do corrente ano, que se dá por integralmente reproduzida, dando  
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conta da proposta de isenção do pagamento do serviço de alimentação escolar e das 
atividades de animação e apoio à família frequentadas pelas crianças do pré-escolar. 
 
Considerando que antes da suspensão das atividades do pré-escolar, o município da 
Marinha Grande, faturava mensalmente em média 11.525,00€ para o serviço de alimentação 
escolar. 
 
Considerando que antes da suspensão das atividades do pré-escolar, o município da 
Marinha Grande, faturava mensalmente em média 8.385,30€ para as atividades de animação 
e apoio à família. 
 
Considerando que pelas informações já recolhidas estimava-se um retorno de apenas 50% 
das crianças ao estabelecimento de ensino, traduzindo-se já por esse motivo numa redução 
na mesma proporção dos valores faturados. 
 
Considerando a simulação da receita estimada, a arrecadar nos meses de junho e julho de 
2020, com a redução da frequência das crianças no ensino pré-escolar, era de: 
 

Mês | Serviço Valor estimado da faturação 

Junho | Alimentação Escolar 5.762,50€ 

Junho | Atividades de Animação e Apoio à Família 4.192,65€ 

Julho | Alimentação Escolar 5.762,50€ 

Julho | Atividades de Animação e Apoio à Família 4.192,65€ 

Total 19.910,30€ 

* Valor estimado da faturação (com redução prevista de 50% do número de crianças) 

 
Considerando que esta medida de isenção tem um impacto total estimado de 19.910,30€. 
 
Considerando que os municípios possuem atribuições na área da educação, conforme 
estipulado na alínea d) n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação 
atual; 
 
Considerando que de acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação atual é da competência da Câmara Municipal “fixar os preços da 
prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados (...)”; 
 
Considerando que nos termos da alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma lei, compete 
ainda à Câmara Municipal “criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, (…) 
de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou 
colocados, por lei, sob administração municipal”; 
 
A Câmara Municipal depois de analisar os referidos documentos, concordando com 
os mesmos, no uso da competência prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, delibera isentar do pagamento todos os 
encarregados de educação das crianças que frequentam as atividades de pré-escolar, 
de 1 de junho a 31 de julho de 2020, nas componentes de alimentação escolar e 
atividades de animação e apoio à família. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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18. Plano Inovador e Integrado de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) 
Aprovação de minuta de contrato de comodato a celebrar com os Agrupamentos de 
Escolas do Município. 
 
Assunto retirado, porque aguarda a celebração do Protocolo da CIMRL com a CMMG.  
Só depois a CMMG celebrará Protocolo com os Agrupamentos, mediante minuta tipo a 
remeter pela CIMRL. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
 
 

19. Pedido de indemnização - Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua Augusto 
Costa, Picassinos – Concorrência de culpas - Audiência prévia. 
 
353 - Presente e-mail apresentado em 15-01-2020, de Rui R. Silva, Mediação de Seguros, 
Ldª., acompanhado de requerimento do lesado, Telmo Gomes, no qual requer o 
ressarcimento do valor da reparação dos danos causados no seu veículo automóvel, por um 
buraco existente na Rua Augusto Costa, Picassinos, no dia 25-12-2019, cerca das 11H30. 
 
Presente informação da DQV-Divisão de Qualidade de Vida que analisou o pedido e se 
pronunciou sobre o mesmo e sobre as anomalias reportadas. 
 
Presente participação de acidente da PSP recebida nesta Câmara Municipal em 21-01-2020. 
 
Presente informação jurídica n.º I/473/2020, de 26-02-2020, na qual se apreciaram os factos 
invocados e as provas produzidas, e se conclui: 
“…que se encontram verificados todos os pressupostos da responsabilidade civil 
extracontratual por incumprimento ou cumprimento defeituoso dos deveres de vigilância, de 
conservação e sinalização da via de circulação rodoviária em questão, que faz impender 
sobre o Município da Marinha Grande o dever de indemnizar o lesado, Telmo Gomes, titular 
do NIF 115233920, pelos danos que não teriam existido se o local estivesse devidamente 
reparado ou sinalizado, de modo a prevenir o acidente e a impedir os danos nos pneus e 
jantes da viatura conduzida por aquele (ou de qualquer outra que por ali circulasse). 
E ainda que: 
“… os danos não foram, unicamente, causados por aquele comportamento omissivo do 
Município, relativamente aos seus deveres de vigilância, conservação e sinalização da via de 
circulação em causa, tendo-o sido igualmente o comportamento imprudente e desadequado 
do próprio condutor do veículo, face à regras do Código da Estrada, ao não adequar as 
características da sua condução às condições concretas do troço da via em causa que, como 
se comprovou, se tratava de uma zona de cruzamento, ladeada de edifícios habitacionais em 
que o condutor deveria ter adotado uma velocidade especialmente moderada que teria 
permitido contornar o buraco e evitar os danos que ora imputa ao Município. 
Consequentemente, há que trazer à colação o disposto no art.º 4.º da já identificada Lei n.º 
67/2007,de 31/12, nos termos do qual “Quando o comportamento culposo do lesado tenha 
concorrido para a produção ou agravamento dos danos causados (....) cabe ao tribunal 
determinar, com base na gravidade das culpas de ambas as partes e nas consequências que 
delas tenham resultado, se a indemnização deve ser totalmente concedida, reduzida ou 
mesmo excluída.”       
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Assim, tratando-se de um caso de concorrência de culpas e conforme se concluiu no parecer 
da CCDRC-Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, recebido em 
12-07-2019 (E/7814/2019), cabe ao órgão decisor - a Câmara Municipal - avaliar todas as 
circunstâncias da produção dos danos supra expostas e, em face das mesmas, determinar a 
gravidade e proporção (percentagem) das culpas de cada uma das partes envolvidas - do 
Município e do condutor - sendo essa proporção que permitirá, então, fixar o “quantum” da 
indemnização do requerente, face ao valor comprovado dos danos, computados em 275,27€, 
com IVA incluído.”. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/473/2020, que fica anexa à presente ata e 
que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente reproduzida, delibera 
notificar o requerente, Telmo Gomes, em cumprimento e para os efeitos do disposto 
nos artigos 121.º e 122.º do CPA-Código do Procedimento Administrativo, de que é sua 
intenção fixar a gravidade das culpas na produção dos danos reclamados, em 50% 
para o Município e 50% para o condutor do veículo e, em consequência, fixar a 
indemnização no valor de 137,63€ (cento e trinta e sete euros e sessenta e três 
cêntimos), nos termos do disposto no art.º 4.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, 
na sua versão mais atual, concedendo o prazo de 10 dias úteis para o mesmo dizer, 
por escrito, o que se lhe oferecer sobre o assunto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
20. 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 
 
354 - 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 
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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; 
 
-  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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 17:30 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, 

 
 

 
 
 
Em cumprimento do disposto no n.º 7 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande, 
foi efetuada a gravação de áudio e vídeo da presente reunião, que se encontra disponível ao público na 
página de Internet do Município.  

 


