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Aos treze dias do mês de julho de dois mil e vinte, reuniu em videoconferência, 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 09:30 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. 

 

 
  

 
 

 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Intervenção dos membros do executivo 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
1. Protocolo que estabelece a cooperação de âmbito municipal necessária à intervenção 

eficaz do Fundo Revive Natureza 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 
2. Requerimento da JDSM Unipessoal, Lda. – Pedido de autorização para utilização 

duradoura de instalações do Centro Empresarial da Marinha Grande 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

3. Resumo da Tesouraria 
4. 13ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
5. Notificação de aprovação da Candidatura PEPAL – Marinha Grande - Abertura de conta 

bancária - PEPAL 2020 
 

 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 
6. Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal – P.A. n.º 10/2017 – 

Aprovação das alterações ao Projeto de Execução 
7. Reabilitação Integral do Edifício para Apoio aos Equipamentos Instalados no Património 

Stephens – aprovação do projeto de execução. 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
8. Req.º nº 610/20, datado de 09/06/2020 - Proc.º n.º 157/20, datado de 09/06/2020 - 

Gallovidro, S.A 
9. Req.º nº 672/20, datado de 23/06/2020 - Proc.º n.º 509/15, datado de 30/12/2015 - Santa 

Casa da Misericórdia da Marinha Grande 
10. Req.º nº 1564/19, datado de 18/09/2019 - Proc.º n.º 482/18, datado de 12/11/2018 - 

Profit Creation - Investimentos Imobiliários, S.A. 
 
 

DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
RECURSOS HUMANOS 
11. Proposta de abertura de procedimentos concursais – Autorização do órgão executivo em 

cumprimento do disposto no artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ÁREA DE INTERVENÇÃO SOCIAL 
12. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 

natureza social. 
13. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2020 – Santa Casa 

da Misericórdia da Marinha Grande: aquisição de equipamentos e mobiliário para a nova 
unidade de cuidados continuados.   

 
 

DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
14. Responsabilidade civil extracontratual objetiva – danos causados em estacionamento da 

Libbey Portugal – Crisal, S.A.  - Raízes de árvores no espaço público da ZIMG 
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CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
15. Rede de Abastecimento de Águas na Amieira- Fase 2- Concurso público n.º 09/2020 – 

Adjudicação 
16. Rede de Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos - 

Fase 3- Concurso público n.º 12/2020 – Adjudicação 
 

*********************** 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
 
A Sra. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de intervir. 
 
A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião e referiu que o foco principal da sua intervenção é a freguesia da Moita, onde 
se deslocou e que precisa de muita intervenção, nomeadamente no que respeita ao 
saneamento, aos arruamentos e respetiva pavimentação. 
 
➢ Muro na Rua do Olheirão - esteve no local, com a senhora a quem a Câmara 

prometeu acabar o muro e não compreende a questão das dúvidas sobre as 
fronteiras do muro, face ao vizinho. Pelo que viu julga que as delimitações estão 
certas, o assunto tem de ser resolvido, não pode continuar assim; 

➢ Empresas - é preciso fazer e melhorar os arruamentos e pavimentar os acessos; 
➢ Habitação social – está tudo abandonado, as casas precisam de obras com muita 

urgência e arranjo da zona envolvente, que é só mato; viu que existem 3 imóveis 
fechados, o que é inadmissível com tantas pessoas a necessitar de casa; Não se 
pode receber as rendas e não fazer nada nas habitações. 

➢ IPSS – São Silvestre – A obra está parada. Porquê? Como foi aplicado o apoio 
financeiro atribuído pela câmara? É um equipamento muito importante, a Câmara 
deve tentar perceber o que se está a passar e se precisam de ajuda. 
 

Referiu ainda outros assuntos: 
 
Rua Miguel Torga – depois das obras a rua ficou demasiado estreita e os carros rebentam 
os pneus com alguma frequência, é preciso fazer alguma coisa, talvez rever o sentido de 
circulação; 
S. Pedro de Moel – depois do esforço que se tem tido em retirar cabos, não sabe o que se 
passa com a recente instalação aérea de mais cabos. Não sabe se é a Meo, mas não pode 
continuar, pediu para irem ver. Sugeriu fazer um ofício para a operadora para retirarem os 
cabos que andaram a pôr. 
Samouco – recentemente houve várias publicações nas redes sociais sobre o corte de 
árvores e lamenta o que se verifica no nosso Pinhal. Não há palavras para descrever o que 
se vive no nosso território. Ninguém respeita. Esta área que tinha escapado ao incêndio está 
numa zona de duna, encerra 3 habitats naturais prioritários para a conservação da natureza 
na Europa. Porque se cortam as árvores não ardidas? Isto é um atentado. 
Covid-19 – mostrou-se muito preocupada com a propagação do vírus e sugeriu o 
agendamento duma reunião para eventual reforço das medidas já tomadas e outras e para 
verem o apoio ao movimento associativo. Sugeriu a colocação nos painéis eletrónicos de 
uma mensagem a aconselhar o uso de máscara na rua.   
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A Sra. 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: 
 
1. Envio um abraço solidário a todos os trabalhadores e desejo rápidas melhoras a quem 

está doente; 
2. Na 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, 01.06.2020, 18.06.2020, 29.06.2020, 
reitero o pedido hoje pela 8.ª vez. 

3. Estado da limpeza da mata 
Nestes dias nas redes sociais foi publicada informação sobre o corte de árvores 
(ardidas) e outras em bom estado. Como está a ser executado este trabalho? Está a ser 
acautelada a protecção das espécies, o bom estado das árvores, como foi definido o 
planeamento destes trabalhos? 

4. Comunicação do presidente da assembleia de freguesia de Marinha Grande 
Na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia da Marinha Grande realizada no 
passado dia 30 de junho foi apresentado o ofício em anexo que enumera as dificuldades 
porque estão a passar as associações do concelho, solicitando ao mesmo tempo que o 
poder local e central tome medidas urgentes no sentido de evitar o provável 
encerramento das mesmas. 
Conscientes do que representam para a Marinha Grande no âmbito do desporto cultura 
e recreio a atividade destas associações, a esmagadora maioria dos membros desta 
Assembleia mostrou-se sensível às reivindicações apresentadas. 
O que têm a senhora presidente a dizer sobre o processo, que diligencias adotou, 
respondeu ao requerente e às associações, se sim. O que lhe transmitira? 

5. Preparação da 2.ª vaga da doença, de modo a mitigar os efeitos da doença. 
Realçou-se a necessidade de preparar a organização, os parceiros sociais, de educação 
e saúde, o comércio/indústria e os cidadãos em geral para uma 2. ª vaga da doença. 
Urge adotar medidas neste sentido. 

6. Requerimento a solicitar o caderno de encargos de CAF e AAAF e refeições para o 
próximo ano lectivo.” 

  
 

 
A Sra. Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 
➢ Saneamento – perguntou se a isenção das taxas de ligação ao saneamento, está já 

a ser aplicada? 
➢ Associações de proteção aos animais – qual o ponto de situação após a reunião 

que houve com o Sr. Vereador Caetano. 
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➢ CAF’s e AAF’s – qual o ponto de situação do concurso? 
➢ IEFP – há alguma informação sobre o sucedido com uma formadora ter sido, 

eventualmente, infetada com Covid-19? 
➢ Associações – é preciso encontrar rapidamente soluções para as associações, que 

não conseguem realizar as suas atividades, até porque se fala já numa segunda 
vaga da doença. É importante ajudar e dar-lhes também alguma motivação, para 
não ficarem sem direção e para não fecharem portas. É um património que não 
podemos perder. Continua à espera do agendamento de uma reunião para se tratar 
deste assunto. 

➢ Pinhal - Samouco – nós estamos a compactuar com um crime à natureza, não 
estamos a conseguir ajudar a natureza a recuperar e estamos a assistir a uma perda 
irreparável da biodiversidade. As áreas não ardidas não foram convenientemente 
tratadas. O Pinhal é um importante foco turístico que estamos a deixar cair. Os 
cortes que se estão a fazer, além de tardios, estão a ser feitos em árvores 
saudáveis. Temos de fazer alguma coisa para recuperar o Pinhal e não deixar 
perder o pouco que nos resta, aquilo que já foi a nossa joia da coroa. 

 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os que acompanham a reunião, e 
tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o seu conteúdo: 
 
“a) Oxalá os colegas estejam todos bem de saúde. Alguns de vós partilharam o vosso bom 
estado de saúde, o que agradeço, eu também já vos confirmei que estou negativo. 
Do mesmo modo, também gostaria que a Sra. Presidente informasse se todos os 
trabalhadores da Câmara estão bem; 
  
b) Sobre o saneamento, as ligações das casas à rede são da responsabilidade da Câmara, 
não há custos para os munícipes. Proponho que anunciem nos placares eletrónicos; 
  
c) Recebemos um mail do munícipe Sr. Josué Jerónimo, informando que apresentou uma 
queixa à Provedoria de Justiça, respeitante e Urbanismo e Obras. 
Gostaria que informassem do que se trata; 
  
d) Continuamos com muitas atas da reunião de Câmara muito atrasadas. Ontem ligaram-
me alguns munícipes a perguntar se havia reunião hoje, porque não há informação no site 
da Camara, nem sequer a agenda. Apesar da Câmara estar fechada, creio que é possível; 
  
e) O vereador Caetano informou que a Rodoviária deixou de fazer as viagens Marinha - S. 
Pedro e disse que a TUMG tinha assumido essas viagens, para a qual tinha adquirido um 
autocarro. 
No entanto, estas viagens de autocarros são apenas nos dias uteis, nos feriados e fins de 
semana os marinhenses, e quem chega por autocarro, não pode ir a S. Pedro? 
Mais um exemplo da cidade poucochinho!!! 
  
f) Em que situação está a revisão do PDM. Nós os vereadores nada sabemos e os 
munícipes com frequência me perguntam. O vereador Caetano tinha informado que em 
junho teríamos realizado uma nova fase, mas não temos conhecimento que tal tenha sido 
realizado. 
  
g) Corte das árvores na Av. Dr. José Henriques Vareda 
Na reunião de Camara de 18/6, fiz um requerimento para a ata, solicitando a troca de 
correspondência entre a Câmara e a IP. A Sra. Presidente afirmou que tinha esses 
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documentos nas suas mãos. Na última reunião relembrei que ainda não tinha os 
documentos. 
Neste momento continuo sem os receber.” 
  
 
A Sra. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores do executivo permanente para 
responderem. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e respondeu o seguinte: 
 
➢ Moita - Rua do Olheirão – o problema com o muro, reside nas fronteiras. Uma vez 

que o muro foi afastado da vala 80 cm e a Sra. alega que não houve qualquer 
afastamento. 

➢ Moita – Pavimentação – a Rua do Vale, a Rua do Rio Velho e a Rua da Machinha, 
na zona das empresas fazem parte de um plano de pavimentação de ruas, feito com 
a Junta, cujo procedimento estamos a lançar e que inclui ainda algumas ruas da 
zona urbana. Demos prioridade às ruas que estão em péssimo estado. Começámos 
na Marinha e agora lançámos o concurso para as outras duas freguesias. 

➢ Rua Miguel Torga – é uma rua muito movimentada, dado que dá acesso ao centro 
da cidade e por vezes há muita falta de civismo das pessoas. Tem vários problemas, 
e estamos a ponderar a colocação de semáforos ou lombas. Circulam também 
muitas viaturas pesadas, e vamos colocar limites à altura para ver se resolvemos a 
questão destas levarem os telhados das casas. 

➢ S. Pedro de Moel – a autorização para a colocação de fios/cabos é dada a nível 
nacional, não local, e nós estamos a pressionar no sentido de se enterrarem os 
cabos. Sabe que a meo andou a espalhar cabos e estamos a acompanhar de perto. 

➢ Isenção saneamento – a Câmara assume os custos da ligação ao coletor até à 
porta do munícipe, não faz nada dentro da propriedade do munícipe. 

➢ Associações defesa dos animais – temos estado em contacto no sentido de se 
encontrar uma solução. Já temos um terreno e estamos a fazer a arquitetura, 
recolhendo as necessidades de cada associação, para perceber o que pode ser 
comum. Continuamos a dar o apoio à esterilização dos animais e vamos lançar novo 
concurso para um novo pacote de esterilizações dado que se trata duma questão de 
saúde pública. Temos um protocolo com as associações e com os bombeiros para a 
recolha dos animais. Queremos ser um município modelo na proteção e defesa dos 
animais. 

➢ Nº de polícia – queixa do Sr. Josué Inês - existe uma duplicação de números de 
polícia nas Trutas. Foi feita uma proposta a todos os moradores na tentativa de se 
resolver a situação que causa enormes transtornos a todos, no entanto, ninguém 
quer voluntariamente mudar nada. 

➢ TUMG – o serviço para s. pedro de Moel ainda não está a ser feito, uma vez que o 
autocarro da TUMG só chegou na passada sexta feira e estamos à espera da 
autorização da entidade competente para começar a fazer a linha 16 aos fins de 
semana, uma vez que a RN assegura durante a semana. 

➢ Revisão do PDM - a data limite para entrar em discussão pública era julho, mas 
como houve prorrogações dos prazos das entidades envolvidas, passámos para 
janeiro 2021.Aguardamos o feedback das entidades. Disse ainda que vai promover 
uma reunião para se analisar este assunto e para se definir o modus operandi, dado 
tratar-se de uma ferramenta muito importante para todos. 
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A Sra. Vereadora Célia Guerra cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e respondeu o seguinte: 
 
➢ Moita - habitação social - os munícipes para nós são todos muito importantes. 

Estamos a desenvolver contactos com a CM Alcobaça. 
➢ Apoio às associações – Já pedimos pareceres à CCDRC, aos serviços jurídicos e 

à confederação portuguesa das coletividades sobre este assunto, logo que seja 
possível vamos reunir sobre assunto. 

➢ CAF’s e AAF’s - tem havido muitas dificuldades face à pandemia, vamos fazer os 
procedimentos por fases, de setembro até ao final do ano e para 2021, lançamos 
outros. Só na sexta feira recebemos as orientações da DGEST e temos que ir 
ajustando os cadernos de encargos. 

 
A Sra. Presidente respondeu ao seguinte: 
 
➢ Covid 19 - agradeceu a todos os que têm ligado para saber da sua saúde. 

Felizmente estão todos bem, apesar de ter havido um teste positivo no seu gabinete 
de apoio. Entendemos por bem fazer o teste a todos os que estiveram a trabalhar 
nas duas últimas semanas, de forma a serenar as pessoas. Foram feitos mais 223 
testes e apenas um testou positivo. Os que receberam indicações da delegada de 
saúde estão em casa em confinamento e todos assintomáticos. 
As autoridades não comunicam à CM, dados sobre as questões de saúde das 
pessoas. As informações que recebemos são no âmbito da proteção civil, e são 
esses os dados que envio a todos os vereadores.  

➢ Pinhal – as moções apresentadas na assembleia municipal, já foram todas 
reencaminhadas para o governo. Como todos sabemos, a nossa mata desapareceu 
e foi pedido um regime de exceção para as zonas onde permaneceram ainda 
algumas árvores. As forças de segurança não têm o mesmo entendimento sobre 
essas zonas. Desde o primeiro dia que a mata ardeu, que não abdico de 
acompanhar toda a situação com firmeza, apesar de haver vozes discordantes. Tem 
sido uma tarefa árdua, estando permanentemente a levantar questões junto do 
Governo e do ICNF sobre a reflorestação, os recursos humanos e os cortes de 
árvores e também sobre o museu da floresta. 

➢ Moita – habitação social – conta resolver este assunto em breve, dado que a 
mesma não se encontrava registada pela CM Alcobaça. 

➢ IPSS- S. Silvestre – falaremos sobre este assunto quando fizermos a reunião sobre 
as nossas coletividades. 

 
*********************** 

 
A Sra. Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia, interrompendo de 
seguida a reunião, para um breve intervalo das 11:07 horas às 11:25 horas. 
 

 

*********************** 
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ORDEM DO DIA 
 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
 

1. Protocolo que estabelece a cooperação de âmbito municipal necessária à 
intervenção eficaz do Fundo Revive Natureza  

A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro colocou uma questão prévia relativamente à ordem 
de trabalhos da reunião: 

“Dos 15 pontos da ordem de trabalhos, tivemos necessidade de solicitar informação acerca 
de oito deles. Isto faz com que a documentação seja depois enviada ao fim de semana, 
durante a noite e ainda hoje de manhã. Achamos desrespeitoso e lamentável que a 
documentação seja enviada com tão pouco tempo para se analisar e poder votar em 
consciência e com responsabilidade. É que não é enviada a informação mínima. Agradeço 
que a Sra. Presidente dê orientações muito claras para que os processos sejam instruídos 
com o requerimento, memória descritiva, as peças desenhadas, orçamento e a informação 
técnica se se tratar de obras, para os outros serviços o documento que despoleta o processo 
e a análise técnica.” 

O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte:  

“- Como se aprova a minuta do protocolo, se este não é enviado! Não o recebi junto com a 
documentação e foi apenas ontem, domingo, às 22h15 que recebemos um documento. De 
imediato, coloquei uma questão que, até ao momento não me foi respondida.” 

A Sra. Presidente respondeu que a documentação é remetida com a ordem de trabalhos e 
sempre que os Srs. Vereadores solicitam mais documentos, fazemos chegar sempre o que é 
pedido, desde que exista. Efetivamente sobre este ponto, o protocolo foi apenas remetido 
ontem.  

Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 

“Quais os imóveis integrados no FRN, que estão incluídos neste protocolo? O Parque do 
Engenho vai ter imóvel do FRN e o Museu da Floresta. Há um estudo e projeto de 
integração destas unidades nas infraestruturas existentes?” 

A Sra. Presidente respondeu que se trata de um protocolo de acompanhamento com a 
criação de um grupo de trabalho que vai seguir de perto, o Fundo relativamente aos imóveis 
do nosso concelho, porque o património não é do Município. O Fundo Revive Natureza foi 
criado pelas secretarias de estado do turismo e das florestas e tem uma abrangência 
nacional. Solicitou aos serviços que enviassem o link de acesso à lista de imóveis sobre este 
assunto. 

A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho disse que sistematicamente estamos a solicitar o 
envio de documentação dos pontos agendados e que a Sra. Presidente tem dificuldades em 
prestar informações e esclarecer os assuntos.  
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A Sra. Presidente respondeu que este link está disponível ao público, há mais de um ano e 
já falaram destes imóveis, várias vezes. Decidiu dar continuidade à ordem de trabalhos e 
voltar à discussão do ponto, no final da ordem de trabalhos. 
 
 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 
 
2. Requerimento da JDSM Unipessoal, Lda. – Pedido de autorização para utilização 

duradoura de instalações do Centro Empresarial da Marinha Grande 
 
Os Srs. Vereadores do MpM tiveram dúvidas quanto ao cálculo da taxa referente ao nº 3 
do artigo 33º, pois consultado o Regulamento, não encontram o art.º 33.º. Portanto importa 
perceber o enquadramento desta proposta de preço? Solicitaram esclarecimentos. 
A Sra. Presidente esclareceu que está na tabela anexa ao Regulamento de Utilização do 
Centro Empresarial da Marinha Grande. 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
454 - Presente novo requerimento da sociedade JDSM Unipessoal, Lda., com o NIPC 
514212233, com sede na Rua da Guiné, nº 29, 2ºE, Fração E, Ordem, Marinha Grande, com 
registo de entrada E/6827/2020, solicitando a concessão de autorização de utilização da 
“Fração G”, com uma área de 209,33mts2, do Centro Empresarial da Marinha Grande, pelo 
prazo de 3 anos, com possibilidade de prorrogação automática e sucessiva por igual 
período, para instalação de um escritório de apoio à sua atividade comercial direcionada às 
empresas. 
 
Presente informação nº I/1149/2020, datada de 03/07/2020, do GAEE-Gabinete de Apoio ao 
Empresário e Empreendedorismo da autarquia, que apreciou e enquadrou o pedido nas 
normas regulamentares ínsitas no Regulamento de Utilização do Centro Empresarial da 
Marinha Grande, aprovado pela Assembleia Municipal em sua sessão de 28-02-2020 e 
publicado em Diário da República de 25 de março de 2020, ora em vigor, e que propõe o 
seu deferimento. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando, na íntegra, com a informação técnica n.º 
I/1149/2020, do GAEE, que aqui se dá por integralmente reproduzida e que fica anexa à 
ata, e no uso da competência conferida pelo n.º 5 do art.º 11.º do Regulamento de 
Utilização do Centro Empresarial da Marinha Grande, adiante designado apenas por 
RUCE, delibera conceder à sociedade JDSM Unipessoal, Lda., titular do NIPC 
514212233, com sede na Rua da Guiné, nº 29, 2ºE, Fração E, Ordem, Marinha Grande, 
autorização para a utilização da “Fração G” com uma área de 209,33mts2, do Centro 
Empresarial da Marinha Grande, para nela instalar um escritório de apoio à sua 
atividade comercial, particularmente, junto das empresas, nas seguintes condições 
previstas no citado Regulamento Municipal: 
 
Primeira - A utilização tem caráter duradouro, vigora pelo período inicial de três anos 
e é suscetível de prorrogação, automática e sucessiva, por igual período, salvo pedido 
de cessação da requerente ou revogação pelo Município; 
 
Segunda – A requerente deve informar, por escrito, com a antecedência mínima de 
oito dias úteis, a data em que pretende iniciar a utilização, devendo esta ocorrer no 
prazo máximo de 60 dias contados da data de notificação deste ato autorizativo. 
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Terceira – O pagamento da taxa devida pela utilização do espaço, prevista no art.º 33.º, 
n.º 3, ”Utilização de Imóveis Municipais e Sob Gestão Municipal – Para Fins 
Comerciais” da Tabela de Taxas Municipais no valor de 9,70€/dia e 3.540,50€/ano, 
deve efetuar-se anualmente, nas seguintes condições: a primeira anualidade, no valor 
de 3.540,50€, deve ser paga no prazo máximo de 15 dias a contar da data do 
recebimento da notificação desta deliberação e as restantes, de igual valor, nos 15 
dias imediatamente anteriores ao termo do prazo da respetiva anualidade. 

Quarta – A requerente comparticipa nas despesas de funcionamento e manutenção 
geral do edifício, em função da respetiva área de ocupação (permilagem), nos termos 
do previsto no art.º 14.º do RUCE. 

Quinta - Esta autorização pode cessar, a todo o tempo, por pedido fundamentado da 
requerente, apresentado com a antecedência mínima de 60 dias relativamente à data 
da cessação pretendida. 

Sexta – A Câmara Municipal pode revogar esta autorização de utilização, por razões 
de interesse público, devidamente justificadas, ou por incumprimento de disposições 
do RUCE, fixando o prazo da consequente desocupação do espaço. 

Sétima – A revogação da autorização de utilização produz efeitos a contar da data da 
respetiva notificação à requerente, efetuada por carta registada com aviso de receção. 

Oitava – O incumprimento do prazo de desocupação do espaço confere o Município o 
direito de promover a mesma e de considerar abandonados, a seu favor, os bens 
móveis nele existentes se, após o decurso do prazo de 30 dias da tomada de posse da 
fração, não forem reclamados junto do GAEE. 

Nona – Esta autorização de utilização é intransmissível a terceiros, sob quaisquer 
formas jurídicas.  

Décima – A Câmara Municipal não é responsável, em qualquer circunstância, pelo 
cumprimento de obrigações fiscais, laborais, sociais, comerciais, financeiras ou 
outras, que constituam encargos assumidos pela requerente, perante fornecedores, 
colaboradores ou entidades terceiras. 

Décima Primeira – Em tudo o omisso na presente deliberação, designadamente em 
matéria de direitos, deveres, obrigações, proibições e onerações, são aplicáveis os 
respetivos preceitos do RUCE. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
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3. Resumo de tesouraria do dia 23 de junho de 2020 
 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia sete de julho de dois mil e vinte, 
o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 15.395.079,03€ 
(quinze milhões, trezentos e noventa e cinco mil e setenta e nove euros e três cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
4. 13ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 

Em relação à alínea c) da alteração, o Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte:  

Há alguma razão para ainda deixarmos verba? A festa anual do concelho ainda se vai 
realizar? Foi também proposta a reformulação do atual modelo das festas da cidade, isso já 
foi analisado? Por que razão não se deixa lá o valor todo e já estamos a retirar 25 000€? 
Não reunimos para decidir para onde vai essa verba das Festas, mas parece que já foi 
decidido!? 

Houve ou não custos com a NÃO realização das Festas da Cidade? 

A Vereadora Célia Guerra esclareceu que ficaram de agendar uma reunião para verem se 
era possível apoiar as associações. Inclusive, houve uma proposta da Sras. Vereadoras da 
CDU no sentido de ser avaliada a possibilidade de usar parte desta verba para esse fim, 
essa foi a razão pela qual não se retirou a totalidade da verba. Explicou ainda que não 
houve quaisquer custos com as Festas, porque não se chegou a firmar nenhum contrato. 
Estamos a tentar reprogramar as festas da cidade para 2021, mantendo o cartaz. 
 
A Sra. Presidente disse que as alterações ao orçamento, são feitas devido às necessidades 
mais emergentes da Câmara e temos de retirar das verbas onde é possível. 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
455 - Presente proposta da 13.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 

12.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2020 no valor de 44.764,65 euros nos 
reforços e de 44.764,65 euros nas anulações. 

8.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal para 2020 no valor de 75.000,00 euros 
nos reforços e 75.000,00 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. 
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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, 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 
13.ª Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de alteração, 
constituída pela 8.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais 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. 
 

 
5. Notificação de aprovação da Candidatura PEPAL – Marinha Grande - Abertura de 

conta bancária - PEPAL 2020 
 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro solicitou a informação técnica que sustenta a minuta 
de deliberação em apreço, a Candidatura PEPAL a que a se refere a presente notificação de 
deferimento e a indicação dos requisitos de acesso aos estagiários pretendidos (nível 4, 5, 6 
a 8). Quais as áreas de recrutamento dos estágios?  
 
A Sra. Presidente vai solicitar aos serviços o envio da informação solicitada.  
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 

 
456 - Considerando que no dia 18 de outubro de 2019 foi submetida a candidatura “PEPAL” 
no âmbito do Aviso de Concurso n.º CENTRO-18-2019-20, nos termos do previsto no 
Regulamento Geral dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, na sua redação atual, bem como do 
Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego. 
 
Considerando que no dia 24 de junho de 2020 a Câmara Municipal da Marinha Grande foi 
notificada da decisão de aprovação da candidatura nº CENTRO-04-3118-FSE-000069 - 
PEPAL, conforme documento em anexo 1. 
 
Considerando que foi requerido comprovativo de titularidade da conta bancária, para efeitos 
dos pagamentos dos apoios financeiros concedidos. 
 
Considerando que nos termos da alínea b) do artigo 17.º do Decreto Lei 192/2015, de 11 de 
setembro, que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 
Públicas é revogado o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, que aprova Plano Oficial 
de Contabilidade das Autarquias Locais, com exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1 relativos 
ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações do orçamento. 
 
Considerando que (…) A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do 
órgão executivo, devendo as mesmas ser tituladas pela autarquia e movimentadas 
simultaneamente pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão executivo ou por outro membro 
deste órgão em quem ele delegue (…)” é uma norma do controlo interno, plasmada no ponto  
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2.9.10.1.2 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande delibera, nos termos do ponto 2.9.10.1.2. do 
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
54-A/99 de 22 de Fevereiro, autorizar a abertura de uma conta bancária na Caixa Geral 
de Depósitos com a designação “PEPAL 2020”, na qual serão efetuados todos os 
movimentos financeiros da candidatura aprovada, sendo intervenientes na 
movimentação da mesma: 
 

- Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal da Marinha Grande; 
 
- Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, que substituirá a Presidente nas suas 
faltas e impedimentos; 
 
- Paula Cristina Madeira da Silva Serra, na qualidade de Assistente Técnica do 
quadro da Câmara Municipal da Marinha Grande; 
 
- Janete Rato Fernandes, na qualidade de Assistente Técnica do quadro da 
Câmara Municipal da Marinha Grande. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
 PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 
6. Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal – P.A. n.º 10/2017 – 

Aprovação das alterações ao Projeto de Execução 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
 
“Este troço das ciclovias é muito relevante, e, dada a obra prevista, seria fundamental 
visualizar o que se prevê fazer. O projeto foi subcontrato externamente a um gabinete de 
arquitetura. Tendo em conta que qualquer gabinete hoje trabalha com softwares 
tridimensionais, solicito que nos seja enviado uma imagem 3D do projeto idealizado. 
 
O que se passou neste processo, ou que alterações sobre feitas ao projeto de execução, 
para passarmos dum orçamento de 530m€ para 833m€. No caso de não ter havido qualquer 
alteração ao projeto, o orçamento inicial estava errado ou este agora está sobrevalorizado? 
 
Esta ciclovia está planeada no âmbito do PEDU. A verba considerada ilegível no PEDU 
aprovado para todos os troços das ciclovias era de 700m€. Só neste troço iremos ter 830m€ 
!!!!” 
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O Sr. Vereador Carlos Caetano esclareceu que o projeto não sofreu qualquer alteração 
face ao que foi aprovado em 09/12/2019, só foram alterados os valores. O título do ponto 
pode induzir em erro, mas as peças desenhadas são as mesmas. 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
457 - Presente informação n.º CS/34/2020, da Divisão de Gestão do Território, datada de 07 
de julho de 2020, propondo a aprovação das alterações do Projeto de Execução da Ciclovia 
entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal, 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, com a aprovação de alterações na Reunião de Câmara de 
09/12/2019 após a inserção das contrapartidas decorrentes das cedências. O valor da obra 
foi estimado pelo projetista em 530.497,92 € (Quinhentos e trinta mil quatrocentos e noventa 
e sete euros e noventa e dois cêntimos), mas aquando da apresentação de propostas, todos 
os concorrentes entregaram declaração de indisponibilidade para apresentar proposta, uma 
vez que o valor total apurado era superior ao preço base. 

No que respeita ao Projeto de Execução da Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o 
Estádio Municipal, pretende-se aprovar um novo orçamento, após revisão dos preços 
unitários. Foi feita a média dos dois orçamentos apresentados acima da base e procedeu-se 
à alteração do preço base inicial deste procedimento. Deste modo, o preço base do 
concurso passou para 833.566,12 € (Oitocentos e trinta e três mil quinhentos e sessenta e 
seis euros e doze 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 f) 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 Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal, 
localizada na freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 

7. Reabilitação Integral do Edifício para Apoio aos Equipamentos Instalados no 
Património Stephens – aprovação do projeto de execução. 

 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
 
“No PEDU, o valor aprovado para este neste projeto era de 314 m€. Neste momento o 
orçamento é de 852 m€. O valor considerado elegível era muito mais baixo, a Câmara vai ter 
de pagar o remanescente? 
Os projetos PEDU foram definidos em 2015. Têm de ser lançados até quanto? E qual a data 
em que terão de estar concluídos?” 
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A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro disse o seguinte: 
 
“Não se avaliou a importância dos vestígios arqueológicos. Onde está o documento da 
DGPC em que a tutela autoriza a aprovação deste projecto? Há algum condicionalismo? 
Lembro-me do que o professor Jorge Custódio disse (ali está uma infraestrutura importante). 
Antes de pensarmos em intervenções nesse espaço temos que saber o que é para 
preservar e o que não é. 
 
Aquilo é zona de especial proteção ao património Stephens. 
 
Por que razão este projecto não é sequente ao estudo do património FEIS que nos permitem 
perceber quais os objetos com interesse histórico e patrimonial. 
 
Sabem que há vestígios arqueológicos? 
 
Olhe-se à volta quantos espaços de concepções que não estão a ser explorados? 
 
Será que isto servirá para eventos específicos de promoção do património gastronómico do 
concelho. Isto vai ser mais um espaço fechado.” 
 
 
A Sra. Presidente respondeu que relativamente ao PEDU o que está acordado são 85% de 
comparticipação. As obras têm de ser lançadas até 31/12/2020 e têm de estar concluídas 
até 31/12/2021. 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 

458 - Presente Informação n.º MF/26/2020, da Divisão de Gestão do Território, datada de 07 
de julho de 2020, que se dá por integralmente reproduzida e fica anexa, propondo a 
aprovação do projeto de execução para a “REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA 
APOIO AOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS”, localizada na 
freguesia e concelho da Marinha Grande; 

Presentes os seguintes projetos: 

− Arquitetura; 

− Estruturas, estabilidade e fundações; 

− Instalações, equipamentos e sistemas de abastecimento de água; 

− Instalações, equipamentos e sistemas de drenagem de águas pluviais; 

− Instalações, equipamentos e sistemas de drenagem de águas residuais; 

− Instalações, equipamentos e sistemas elétricos; 

− Instalações, equipamentos e sistemas de comunicação; 

− Instalações, equipamentos e sistemas de SCIE; 

− Instalações e equipamento de distribuição de gás; 

− Instalações e equipamentos mecânicos de ventilação e climatização 

− Estudo de comportamento acústico; 

− Estimativa orçamental. 
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O presente projeto assegura o cumprimento integral das disposições contidas no Código de 
Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, assim como o 
estipulado na portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho e outras normas técnicas e legislação 
em vigor.  

Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea f) da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera aprovar o Projeto de Execução da 
“REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS EQUIPAMENTOS 
INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS”, localizada na freguesia e concelho da 
Marinha Grande. 

Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e duas abstenções dos 
Srs. Vereadores do MpM que proferiram a seguinte declaração de voto: 
 
“Estamos a abordar um projecto para uma zona de especial proteção ao património 
Stephens. O processo não veio acompanhado de parecer da Direção Geral do Património 
Cultural pelo que se depreende que inexiste, o que se lamenta. Antes de pensarmos em 
intervenções nesse espaço temos que saber o que é para preservar e o que não é. 
Consideramos fundamental que seja feito um levantamento do que é património Stephens a 
preservar e isso, apesar de já termos proposto, ainda não está realizado. Parece-nos que foi 
“encaixado” um projeto porque é uma forma de ir buscar financiamento no âmbito do PEDU, 
não partindo da criação de um projecto em função de uma necessidade efectiva pública. 
Parece-nos importante que, ao criar mais uma estrutura da área da restauração, ela não 
venha a revelar-se noutro espaço com concessões/arrendamentos entregues ao insucesso, 
como há outros espaços no concelho. Seria interessante que ele tivesse em vista a 
valorização do património gastronómico do concelho e fosse um espaço distinto, que aliasse 
gastronomia ao património. Por outro lado, podia ser um espaço interpretativo da 
arqueologia local, um fim que na nossa perspetiva seria mais interessante e adequado ao 
local em causa.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 
8. Req.º nº 610/20, datado de 09/06/2020 - Proc.º n.º 157/20, datado de 09/06/2020 - 

Gallovidro, S.A 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
 
“Pelo que li dos autores do projecto, houve preocupação com a questão acústica, com 
recurso a técnicas construtivas que visam a atenuação do impacto que terá na envolvente 
quanto ao ruído expectável, nomeadamente uma cortina arbórea perimetral o que nos 
parece muito interessante. 
 
Esta questão entronca na revisão do PDM, parece-me que este tema deveria ser sido alvo 
de discussão e ponderação, nomeadamente se estas grandes instalações fabris inseridas no 
meio do tecido urbano das cidades se devem perpetuar, prevê-se aqui uma significativa 
ampliação da instalação fabril com previsível aumento de fluxos de transporte de 
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 mercadorias, cujo impacto não foi estudado, para além da questão da segurança, uma 
unidade fabril é sempre uma instalação de risco agravado. Parece-me que no séc XXI esta 
lógica está completamente obsoleta nos princípios de urbanismo e ordenamento do território 
modernos.  
Tudo isto é muito delicado, porque se trata de uma empresa grande, com inúmeros postos 
de trabalho e cujo investimento actual de ampliação é entendido pela empresa porventura 
como essencial em ordem à optimização da infraestrutura já existente. Por isso 
concordamos com a execução da obra.” 
 
 
A Sra. Presidente disse estar a fazer tudo para que as empresas fiquem na Marinha 
Grande.  
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro questionou se há alguma alternativa pensada para 
os acessos a esta zona, face aos circuitos de camiões. 
 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano esclareceu que o projeto tem 3 entradas e saídas em sítios 
diferentes, mas também não se prevê um aumento do fluxo dos camiões, vão manter-se os 
3 camiões diário. O projeto tem muita qualidade e vai melhorar claramente o que lá está 
agora, uma vez que o edifício é feito na quota inferior ao solo (cave) e vai ter uma grande 
barreira arbórea que claramente diminui o ruído e impacto visual que se regista hoje. 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 

 
459 - Presente pedido com o registo n.º 610/20, datado de 09/06/2020, relativo a alteração e 
ampliação de uma unidade industrial, sita na rua de Vieira de Leiria, n,º 1, Marinha Grande, 
no terreno composto pelos prédios registados na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob os n.os 12399, 16953, 7059, 1498, 20742, 14579, 1573, 15220, 1151, 
2342, 7064 e 7063, inscritos os três primeiros na matriz predial rústica, respetivamente sob 
os artigos 7147, 7148 e 7163 e os restantes na matriz predial urbana, respetivamente sob os 
artigos n.º 10773, 19652, 6145, 15290, omisso, 7341, 6681, 2933 e 2798, todos da freguesia 
e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 157/20, 
com data de entrada de 09/06/2020, apresentado por Gallovidro, S.A., com o NIPC 501 665 
706, com sede na rua Vieira de Leiria, n.º 1, Marinha Grande, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a solicitar a aprovação do respetivo projeto de arquitetura; 

Presente informação técnica, datada de 07/07/2020, 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 referente ao processo de licenciamento relativo a alteração e 
ampliação de uma unidade industrial, sita na rua de Vieira de Leiria, n,º 1, Marinha 
Grande, no terreno composto pelos prédios registados na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob os n.os 12399, 16953, 7059, 1498, 20742, 14579, 1573, 
15220, 1151, 2342, 7064 e 7063, inscritos os três primeiros na matriz predial rústica, 
respetivamente sob os artigos 7147, 7148 e 7163 e os restantes na matriz predial  
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urbana, respetivamente sob os artigos n.º 10773, 19652, 6145, 15290, omisso, 7341, 
6681, 2933 e 2798, todos da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta 
o processo de licenciamento n.º 157/20, com data de entrada de 09/06/2020, 
apresentado por Gallovidro, S.A., com o NIPC 501 665 706, com sede na rua Vieira de 
Leiria, n.º 1, Marinha Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande, com os 
seguintes condicionalismos: 

- Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação da 
deliberação, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE, dos seguintes 
elementos: 

- Projetos de especialidade aplicáveis, devidamente elaborados e instruídos, 
que deverão incluir um estudo de tráfego, nos termos expressos no artigo 45º 
do RMEU, assim como um projeto de arranjos exteriores que garanta a 
requalificação da frente urbana situada ao longo das ruas do Casal da Formiga e 
António Guerra, devidamente compatibilizada com o estudo de tráfego, 
assegurando o recuo das atuais vedações e criação de passeio público ao longo 
da frente confinante com essas vias e no qual se refira e esclareça quais os 
usos previstos para as edificações e materiais de revestimento previstos para a 
totalidade da área de intervenção; 

- Título digital de alteração, a emitir pela entidade coordenadora do 
licenciamento industrial, nos termos do n.º 2 do artigo 18º do novo SIR, 
publicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11/05. 

- Execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como 
necessários ao correto acabamento da obra. 

Mais delibera informar o requerente que a presente operação urbanística se enquadra 
no conjunto das operações urbanísticas de impacto relevante, estabelecidas na alínea 
c) do n.º 1 do artigo 24º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas do 
Município da Marinha Grande (RMEUMMG), por se tratar de um edifício industrial 
localizado fora de zona industrial com plano de pormenor eficaz, com área de 
construção total superior a 1.000 m2, pelo que são devidas as respetivas taxas pela 
realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas e compensação pela 
não cedência de terrenos para espaços verdes e equipamento de utilização coletiva e 
infraestruturas urbanísticas, por força do disposto no n.º 5 do artigo 44º do RJUE. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
9. Req.º nº 672/20, datado de 23/06/2020 - Proc.º n.º 509/15, datado de 30/12/2015 - 

Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande 
 

460 - Presente pedido com o registo n.º 672/20, datado de 23/06/2020, relativo a alterações 
em obra, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 83º 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, de uma unidade de 
cuidados integrados, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 12038 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 1470, da freguesia 
e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 509/15, 
com data de entrada de 30/12/2015, apresentado por Santa Casa da Misericórdia da 



 

Página 20 de 34 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 13/07/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 25 

 

 

 

 

Marinha Grande, com o NIPC 500 892 113, com sede na rua Fonte dos Ingleses, n.º 69, 
lugar de Outeirinhos, freguesia e concelho da Marinha Grande, titulada pelo alvará de 
licença de construção n.º 30/18; 

Presente informação técnica, datada de 06/07/2020, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 

Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 

DEFERIR, nos termos do artigo 23.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 licenciamento relativo a alterações 
em obra de uma unidade de cuidados integrados, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 12038 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo n.º 1470, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 509/15, com data de entrada 
de 30/12/2015, apresentado por Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, com o 
NIPC 500 892 113, com sede na rua Fonte dos Ingleses, n.º 69, lugar de Outeirinhos, 
freguesia e concelho da Marinha Grande. 

Mais delibera informar o requerente do seguinte: 

1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 27.º do RJUE, deverá requerer a 
alteração do alvará de licença de construção n.º 30/18, apresentando para o 
efeito os elementos instrutórios necessários, nomeadamente o original deste 
título, para que se possa proceder, nos termos do n.º 7 do mesmo articulado 
legal, ao respetivo aditamento. 

2 - Mantêm-se, na íntegra, os restantes condicionalismos relativos às condições 
de execução da obra, expressos na deliberação havida a 26/01/2018, 
nomeadamente quanto à necessidade de assegurar a gestão dos resíduos de 
construção e demolição nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 
12 de março. 

Delibera, igualmente, retificar o valor relativo à área de cedência destinada a 
arruamentos públicos, aceite pela Câmara na sua reunião de 9/07/2018, o qual, em 
virtude de adaptações registadas em obra, passou dos 2.469,60 m2 iniciais para 
2.177,00 m2. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
10. Req.º nº 1564/19, datado de 18/09/2019 - Proc.º n.º 482/18, datado de 12/11/2018 - 

Profit Creation - Investimentos Imobiliários, S.A. 
 

461 - Presente Processo Camarário n.º 1407/98, referente à “Operação de Loteamento 
Urbano”, levada a efeito no lugar de Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, à 
qual foi atribuído o Alvará de Loteamento n.º 6/1999, datado de 29 de julho de 1999, emitido 
em nome de “Construções A. L. & M. Lda.”, com posterior alteração aprovada por 
deliberação camarária datada de 2019/11/25. 
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Presente requerimento n.º 1564/19, datado de 2019/09/18, constante do processo camarário 
n.º 482/18, subscrito por Profit Creation - Investimentos Imobiliários, S.A., com o NIPC n.º 
508834902, com sede em Brás Curado Center, freguesia de Saonda, concelho de Figueiró 
dos Vinhos, inerente ao pedido de licenciamento da “Alteração da Licença de Operação 
Loteamento Urbano”, a incidir sobre os lotes designados por “Lote n.º 61” e “Lote n.º 65”, do 
loteamento urbano sito no lugar de Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 6/1999, datado de 29 de julho de 1999, emitido em 
nome de “Construções A. L. & M. Lda.”, com posterior alteração aprovada por deliberação 
camarária datada de 2019/11/25, prevendo a diminuição de 6 unidades afetas ao uso 
terciário, a diminuição de 14 lugares de estacionamento, a diminuição da área de construção 
de 587,00m2 afeta a comércio/serviços, o aumento da área de construção de 255,00m2 
afeta ao uso de habitação e a diminuição da área total de construção em 332,00m2, 
continuando a garantir o cumprimento dos índices e parâmetros urbanísticos a que a mesma 
se encontra sujeita. 

Presente deliberação camarária datada de 27 de dezembro de 2019, pela qual a Câmara 
deliberou sujeitar a discussão pública, o pedido de “Alteração da Licença de Operação de 
Loteamento Urbano”, a incidir sobre os lotes designados por “Lote n.º 61” e “Lote n.º 65”, do 
loteamento urbano sito no lugar de Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 6/1999, datado de 29 de julho de 1999, emitido em 
nome de Construções A. L. & M. Lda., com posterior alteração aprovada por deliberação 
camarária datada de 2019/11/25, em cumprimento do disposto no n.º 2 do art. 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 
09/09 e n.º 2 do art. 28.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do 
Município da Marinha Grande. 

Presente Aviso (extrato) n.º 993/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 
20 de janeiro de 2020, bem como avisos afixados nos lugares de estilo, pelos quais foi 
publicitada a pretensão requerida, não tendo sido apresentadas quaisquer reclamações, 
observações ou sugestões à referida alteração. 

Presente parecer técnico da Divisão de Gestão do Território, datado de 2020/07/01, a 
enquadrar devidamente a pretensão, garantindo que se encontram reunidas as condições 
para que a mesma seja submetida a deliberação. 

Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara delibera: 

DEFERIR o pedido de “Alteração da Licença de Operação de Loteamento Urbano”, 
requerida por Profit Creation - Investimentos Imobiliários, S.A., com o NIPC n.º 
508834902, com sede em Brás Curado Center, freguesia de Saonda, concelho de 
Figueiró dos Vinhos, a incidir sobre os lotes designados por “Lote n.º 61” e “Lote n.º 
65”, do loteamento urbano sito no lugar de Vergieiras, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 6/1999, datado de 29 de julho 
de 1999, emitido em nome de “Construções A. L. & M. Lda.”, com posterior alteração 
aprovada por deliberação camarária datada de 2019/11/25, prevendo a diminuição de 6 
unidades afetas ao uso terciário, a diminuição de 14 lugares de estacionamento, a 
diminuição da área de construção de 587,00m2 afeta a comércio/serviços, o aumento 
da área de construção de 255,00m2 afeta ao uso de habitação e a diminuição da área 
total de construção em 332,00m2.  
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Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos do n.º 7 do art. 27.º do 
RJUE, deverá solicitar a emissão do Aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 6/1999, 
datado de 29 de julho de 1999, com posterior alteração aprovada por deliberação 
camarária datada de 2019/11/25 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 

RECURSOS HUMANOS 
 
 
11. Proposta de abertura de procedimentos concursais – Autorização do órgão 

executivo em cumprimento do disposto no artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual. 

 
462 - Presente informação dos serviços de Recursos Humanos – I/1177/2020, anexa à 
presente, intitulada “Abertura de procedimentos concursais – Autorização do órgão executivo 
em cumprimento do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na 
sua redação atual. Proposta”, com o enquadramento legal atinente a esta matéria. 

O mapa de pessoal da Câmara Municipal para o ano de 2020 foi aprovado pela Assembleia 
Municipal em 16 de dezembro de 2020, contendo os postos de trabalho necessários ao 
cumprimento das atividades de natureza permanente e temporária a desenvolver durante o 
corrente ano, onde se incluem novos recrutamentos. 

Para dar resposta cabal às necessidades dos serviços e populações, e em prol do interesse 
público, é imprescindível reforçar os meios humanos, pois sem os recursos suficientes é-nos 
impossível ser uma organização ágil e pronta a uma resposta eficiente e eficaz junto dos 
munícipes. 

Fazendo uso da competência prevista no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 
3 de setembro, na sua redação atual, a Exma. Câmara Municipal, em reunião ordinária de 
20 de janeiro de 2020, deliberou aprovar a afetação de 57.783,64€ a contratação de pessoal 
por tempo indeterminado e 28.021,58€ a contratação de pessoal a termo. 

De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 30.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2004, de 20 de junho, na sua redação 
atual, os serviços da Administração Pública podem promover o recrutamento dos 
trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de 
pessoal. 

Nos termos do n.º 3 do mesmo artigo, o recrutamento é feito por procedimento concursal 
restrito aos trabalhadores detentores de um vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado. 

Em caso de impossibilidade de ocupação de postos de trabalho com recurso a estes 
trabalhadores, podem ser recrutados trabalhadores com vínculo de emprego público a termo 
ou sem vínculo de emprego público, conforme disposto na primeira parte do n.º 4. 
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Considerando que devem ser tidos em conta os princípios de racionalização e eficiência que 
norteiam à atividade municipal, que implicam a racionalização e a economia dos meios, e 
designadamente por razões de celeridade, economia processual e aproveitamento dos atos 
numa lógica de contenção de custos, a que acresce a notória urgência de proceder ao 
recrutamento face à clara insuficiência de meios humanos, os procedimentos devem ser 
destinados a candidatos com e sem vínculo de emprego público, sem prejuízo do estrito 
cumprimento da legislação em vigor, designadamente o n.º 3 e 4 do artigo 30.º e alínea d) 
do n.º 1 do artigo 37.º, ambos da LTFP, que hierarquizam a prioridade do recrutamento, 
estabelecendo como preferência os candidatos colocados em situação de requalificação e, 
esgotados estes, dos restantes candidatos. 

As necessidades de recrutamento elencadas na informação já aludida, previstas no mapa de 
pessoal aprovado, não podem ser satisfeitas ao abrigo do Regime de valorização 
profissional dos trabalhadores com vínculo de emprego público, preconizado pela Lei n.º 
25/2017, de 30 de maio, conjugado com a solução interpretativa uniforme n.º 5 da reunião 
de coordenação jurídica, de 15 de maio de 2014, homologada pelo Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, considerando que não tem de ser 
consultada a Direção-Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA, 
na qualidade de entidade gestora. 

Quanto aos trabalhadores em regime de requalificação e no estrito cumprimento do artigo 
16.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, conjugado com o 
artigo 13.º da Lei n.º 77/2015, de 29 de julho, foi consultada a Comunidade Intermunicipal da 
Região de Leiria (CIMRL), tendo a entidade informado que “(…) não tem qualquer Comissão 
criada, até ao momento, sobre a existência ou não de trabalhadores em situação de 
valorização profissional aptos a suprir as necessidades identificadas.” 

No que respeita ao enquadramento orçamental da despesa, foi efetuado o cabimento, 
conforme documentos comprovativos. No quadro plurianual de programação orçamental, foi 
prevista dotação em anos seguintes que permita assegurar o pagamento do vencimento aos 
trabalhadores recrutados, nas classificações económicas atinentes ao pessoal em funções. 

A proposta de cabimento cumpre com os limites aprovados pela Exma. Câmara Municipal, 
no uso da competência conferida pelo n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 
de setembro, na sua redação atual, em reunião ordinária de 20 de janeiro de 2020. 

Nos termos do artigo 18.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, 
compete à entidade que autoriza a abertura dos procedimentos concursais estabelecer o 
prazo de apresentação de candidaturas. 

Assim, e considerando o exposto, no uso da competência que me é conferida pelo n.º 1 do 
artigo 33.º da LTFP, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, proponho que a Exma. Câmara 
Municipal, nos termos dos n.º 1, 3 e 4 do artigo 30.º da LTFP, conjugado com o artigo 4.º, n.º 
1 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, delibere autorizar a 
abertura dos procedimentos concursais constantes da informação em anexo, destinados 
também a candidatos que não possuam relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecida, sem prejuízo das prioridades de recrutamento, 
com um prazo de apresentação de candidaturas de 10 dias úteis. 

A Câmara Municipal, depois de apreciado o assunto delibera, nos termos dos n.º 1, 3 e 
4 do artigo 30.º da LTFP, conjugado com o artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 209/2009,  
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de 3 de setembro, na sua redação atual, autorizar a abertura dos procedimentos 
concursais que se passam a identificar, destinados também a candidatos que não 
possuam relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida, sem prejuízo das prioridades de recrutamento, com um prazo de 
apresentação de candidaturas de 10 dias úteis: 

• Um técnico superior (direito) na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para o Gabinete de Auditoria e 
Melhoria Contínua; 

• Um técnico superior (design gráfico e multimédia) na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o Gabinete de 
Comunicação e Relações Públicas;  

• Um assistente técnico (12.º ano) na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para a Divisão Administrativa e 
Financeira - subunidade orgânica Contabilidade;  

• Quatro assistentes operacionais (escolaridade obrigatória) na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a 
Divisão de Modernização e Capacitação - Limpeza de Edifícios;  

• Um técnico superior (biologia/engenharia biológica) na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a 
Divisão de Desenvolvimento da Cidadania - área de património histórico e 
cultural, na vertente natural;  

• Um assistente técnico (12.º ano) na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para a Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania - área da biblioteca;  

• Um assistente técnico (12.º ano) na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para a Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania - área dos museus;  

• Um técnico superior (direito) na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para a Divisão Jurídica e de Apoio, 
área da contratação pública;  

• Um assistente técnico (12.º ano) na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para a Divisão Jurídica e de Apoio, 
área da contratação pública;  

• Um técnico superior (ciências da nutrição/dietética/nutrição) na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo 
(30h/semanais), para o projeto de combate ao insucesso escolar;  

• Um técnico superior (psicologia clínica/psicologia da saúde/psicologia da 
educação) na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, para o projeto de combate ao insucesso escolar;  
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• Um técnico superior (terapia da fala) na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, para o projeto de combate ao 
insucesso escolar; 

• Um técnico superior (serviço social/educação social/mediação intercultural) na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo (30h/semanais), para o projeto de combate ao insucesso escolar. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
 
ÁREA DE INTERVENÇÃO SOCIAL 
 
12. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 

natureza social. 
 

463 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho n.º 13/2019, de 01 de fevereiro de 2019, da 
Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, relativa às candidaturas a seguir 
mencionadas, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 

 

Considerando: 

Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido de 
apoio e consequente admissão ou exclusão, não interferindo na definição dos apoios ou 
benefícios a conceder, conforme definido nos nºs 4 e 5, do artigo 13º do Regulamento; 

 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO 

CANDIDATURA 
ADMITIDO / 
EXCLUÍDO 

E/13100/2019 Social 

CNE- 
Agrupamento 
1076 de Vieira 

de Leiria 

Obras de requalificação no 
telheiro e WC’s da Escola 

Primária da Passagem 
Infraestruturas Admitido 

E/6891/2020 Social 

Santa Casa da 
Misericórdia da 

Marinha 
Grande 

Aquisição de equipamentos e 
mobiliário para a nova Unidade 

de Cuidados Continuados 
Infraestruturas Admitido 
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Que nos termos do n.º 6 do artigo 13.º do regulamento, só são admitidas as candidaturas 
que tiverem obtido uma pontuação global igual ou superior a 25 pontos; 

Que as candidaturas admitidas ficam selecionadas para a fase de definição do tipo de 
apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente, conforme o disposto pelo n.º 5 do artigo 14.º e n.º 1 do artigo 15.º do 
regulamento, estando o mesmo limitado pela previsão em rubrica orçamental própria e pelas 
disponibilidades financeiras reais, em função dos compromissos totais assumidos pela 
entidade concedente, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;  

Que é proposto pela comissão de apreciação das candidaturas a Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, relatório e grelhas 
de avaliação com a pontuação parcial e classificação final, bem como cópia do despacho de 
nomeação da comissão de avaliação em anexo. 

Que nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento, a decisão final sobre a exclusão e 
admissão de candidaturas é tomada pela Câmara Municipal; 

Propõe-se, atendendo à classificação final obtida em sede de avaliação, a Admissão das 
candidaturas abaixo referidas: 

 

A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, admitir as candidaturas acima referidas, ficando as mesmas selecionadas 
para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 

Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e duas abstenções dos 
Sra. Vereadores do MpM que proferiram a seguinte declaração de voto: 
 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 
Admitido/ 
Excluído 

E/13100/2019 Social 
CNE- Agrupamento 1076 

de Vieira de Leiria 

Obras de requalificação no 
telheiro e WC’s da Escola 

Primária da Passagem 
25,5 Admitido 

E/6891/2020 Social 
Santa Casa da 

Misericórdia da Marinha 
Grande 

Aquisição de equipamentos e 
mobiliário para a nova 
Unidade de Cuidados 

Continuados 

31,3 Admitido 
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do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
13. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2020 – Santa 

Casa da Misericórdia da Marinha Grande: aquisição de equipamentos e mobiliário 
para a nova unidade de cuidados continuados.   

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
 
“O nosso concelho é extremamente carente em unidades UCC – Unidade de Cuidados 
Continuados e este equipamento é fundamental para estes cidadãos. 
 
Esta entidade está a executar a obra e pede apoio para equipamentos e mobiliário, ou seja, 
o projeto e a execução é da sua responsabilidade, não teve qualquer apoio por parte da 
Câmara. O espaço poderá albergar 60 utentes e vão admitir 50 funcionários 
 
A Câmara propõe atribuir 150.000 €. Qual o critério?” 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
464 - Presente deliberação, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao abrigo das alíneas o) e 
u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, 
e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a  
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candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição do tipo 
de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente:  

Infraestruturas:  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/6891/2020 500892113 
Santa Casa da 

Misericórdia 

Aquisição de equipamentos e 
mobiliário para a nova Unidade 

de Cuidados Continuados 
31,3 pontos 

 

Presente informação com o n.º de registo I/1170/2020, de 07 de julho, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Santa Casa da Misericórdia, preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a Aquisição de equipamentos 
e mobiliário para a nova Unidade de Cuidados Continuados. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 

a) Abrangência da atividade ou projeto; 

b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 

c) Necessidade financeira do pedido. 

Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea h), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem 
como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos 
das alíneas o), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  

Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/92; 

Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 

Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  

Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
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A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea o) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  

 

Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  

Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e duas abstenções dos 
Sra. Vereadores do MpM que proferiram a seguinte declaração de voto: 
 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/6891/2020 500892113 
Santa Casa 

da 
Misericórdia 

Aquisição de 
equipamentos e 
mobiliário para 
a nova Unidade 

de Cuidados 
Continuados 

31,3 pontos 2018/A/92 150.000,00€ 
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Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
 
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação. “ 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 

DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
 
 

14. Responsabilidade civil extracontratual objetiva – danos causados em 
estacionamento da Libbey Portugal – Crisal, S.A.  - Raízes de árvores no espaço 
público da ZIMG 

 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
 
“Mais um processo com contornos evidentes da inoperância e incapacidade desta Camara 
atender problemas: assume a responsabilidade do dano, obriga os contribuintes a pagarem 
e demora mais dum ano e meio a dar a resposta à empresa. 
  
A HISTÓRIA: 
 
* a empresa reclama em 25/01/2019. 
 
* desde então, durante o ano passado e já este ano questiona a Camara Inúmeras vezes 
sobre a ausência de resposta. 
 
* a Camara já assumiu que a empresa tem razão na reclamação dado que as arvores são da 
responsabilidade da Camara e danificaram o estacionamento da empresa. 
 
* é obviamente um caso de responsabilidade civil, e, apesar da Camara pagar um seguro de 
responsabilidade civil, a companhia de seguros não aceita a reclamação com o argumento 
que não se enquadra na apólice. Ou seja, o seguro de responsabilidade civil que pagamos 
está mal elaborado, não enquadrando casos como este. 
 
* em janeiro desde ano, ou seja, um ano após a reclamação, a Camara responde à empresa 
pedindo desculpa pelo “atraso significativo” e assume que não tem “motivo aparente” para o 
atraso 
 
* assume ainda não ter recursos necessários para resolver o problema e então sugere que a 
empresa faça a reparação diretamente. 
 
* Ao que a empresa apresenta um orçamento duma empresa especializada no valor de 
24.431,50 € 
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* Passaram mais seis meses e a Camara não informou a empresa se podia avançar com as 
obras. Agora apresenta uma proposta de deliberação para indemnizar a empresa, mas ao 
invés de assumir o que a empresa apresentou, está a propor apenas 60 % (14.736,00 €) 
 
* é uma estória triste, criando constrangimentos à empresa (desgaste de viaturas e clientes 
que não vão à loja) durante ano e meio. Para além disso, vai ser o dinheiro dos contribuintes 
a pagar o que devia ser o seguro. 
 
* é a demonstração da inoperância de solucionar problemas e a incapacidade de o fazer 
rapidamente, e aqui nem se podem valer da responsabilidade de outros, dado que dependia 
única e exclusivamente da Câmara.” 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 

 
465 - Presente requerimento apresentado por e-mail em 21-01-2019, com registo 
E/976/2019 e reiterado pelo requerimento com registo E/5095/2019, de 08-05-2019, pela 
Libbey Portugal, proprietária da empresa Crisal, S.A., titular do NIPC 505210150, com sede 
na Rua de Portugal, Lote 1, Zona Industrial da Marinha Grande, no qual expõe e comprova 
os danos existentes no pavimento do seu parque de estacionamento, causados pelas raízes 
das árvores que se encontram localizadas nos espaços públicos confinantes e requer do 
Município soluções para resolver o problema, pelos constrangimentos e impactos negativos 
que causa aos seus clientes. 

Presente informação da DQV-Divisão de Qualidade de Vida CR.28/2019, de 15-10-2019, 
que apreciou o pedido, confirmou os danos e apresentou propostas de solução para o 
problema. 

Presente orçamento da O.G.B. – Obras Gerais de Betão, S.A., apresentado pela requerente, 
para reparação das deficiências identificadas, no valor total de 23.431,50€. 

Presente parecer jurídico datado de 19-02-2020, no qual se apreciaram os factos e a 
informação técnica da DQV, e se concluiu estarem preenchidos todos os requisitos da 
responsabilidade civil extracontratual  por facto licito (objetiva), que constitui o Município na 
obrigação de indemnizar a lesada pelos danos materiais verificados e comprovados, nos 
termos do previsto nos artigos 1.º, nºs. 1 e 2 e 11.º, da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro. 

Presente informação da DGT-Divisão de Gestão do Território RV/09/2020, de 30-03-2020, 
que analisou o orçamento apresentado pela empresa e elaborou e contrapropôs uma 
estimativa de custos de realização dos trabalhos necessários e adequados à reposição do 
pavimento, que estimou em 14.736,00€. 

Presente resposta da mediadora de seguros do Município, informando que esta ocorrência 
que lhes foi participada pela Câmara Municipal, não dispõe de enquadramento na apólice de 
responsabilidade civil, do Município, por se tratar de danos decorrentes de uma ação 
continuada no tempo, e não um evento súbito, fortuito e imprevisto que caracteriza um 
sinistro enquadrável na apólice. 

A Câmara Municipal apreciou todos os documentos e nos termos e ao abrigo do 
previsto nos artigos 1.º, n.ºs. 1 e 2 e 11.º, da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, que 
aprovou o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais 
Entidades Públicas, na sua versão mais recente, delibera: 
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Propor à requerente Crisal – Cristalaria Automática, S.A. (Libbey Portugal), a 
assunção, pelo Município, do pagamento dos trabalhos de reabilitação do pavimento 
do seu parque de estacionamento, nos termos e limites fixados e estimados na 
informação técnica da DGT, RV/09/2020, de 30-03-2020, no montante total de 
14.736,00€ (catorze mil setecentos e trinta e seis euros), que aqui se dá, para todos os 
efeitos legais, como integralmente reproduzida e que fica anexa à ata. 

Notificar a requerente para, no prazo de 10 dias úteis a contar do recebimento da 
notificação, para dizer por escrito, o que se lhe oferecer sobre este projeto de decisão, 
nos termos e em cumprimento do previsto nos artigos 121.º e 122.º do CPA-Código do 
Procedimento Administrativo. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

15. Rede de Abastecimento de Águas na Amieira- Fase 2- Concurso público n.º 
09/2020 – Adjudicação 

 
466 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada de “Rede de 
Abastecimento de Águas na Amieira- Fase 2”, em que se integram os relatórios preliminar e 
final, propondo a adjudicação da empreitada à proposta apresentada pelo Consórcio PINTO 
& BRAZ, LDA / CIVIBÉRICA - OBRAS CIVIS, S.A. pelo valor de 350.192,02 € (Trezentos e 
cinquenta mil cento e noventa e dois euros e dois cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal 
em vigor e prazo de execução de 150 dias. 

A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência 
prévia, delibera adjudicar a empreitada de “Rede de Abastecimento de Águas na 
Amieira- Fase 2” à proposta apresentada pelo Consórcio PINTO & BRAZ, LDA / 
CIVIBÉRICA - OBRAS CIVIS, S.A, pelo valor de 350.192,02 € (Trezentos e cinquenta mil 
cento e noventa e dois euros e dois cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor 
e prazo de execução de 150 dias, de acordo com os artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, 
todos do Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, 
alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida. 

Mais delibera designar como diretora de fiscalização o Eng.º Luis Silva coadjuvada 
pelo Eng.º Antero Faria, nos termos do artigo 344.º, n.º2, do Código dos Contratos 
Públicos. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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16. Rede de Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de 

Picassinos - Fase 3- Concurso público n.º 12/2020 – Adjudicação 

 
467 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada de “Rede de 
Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos - Fase 3”, em 
que se integram os relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação da empreitada à 
proposta apresentada pelo Consórcio CIVIBÉRICA - OBRAS CIVIS, S.A / PINTO & BRAZ, 
LDA. pelo valor de 259.825,62€ (Duzentos e cinquenta e nove mil oitocentos e vinte e cinco 
euros e sessenta e dois cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 
execução de 150 dias.       

A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência 
prévia, delibera adjudicar a empreitada de “Rede de Abastecimento de Água de 
Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos - Fase 3” à proposta apresentada pelo 
Consórcio CIVIBÉRICA - OBRAS CIVIS, S.A / PINTO & BRAZ, LDA., pelo valor de 
259.825,62€ (Duzentos e cinquenta e nove mil oitocentos e vinte e cinco euros e 
sessenta e dois cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor e prazo de 
execução de 150 dias, de acordo com os artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do 
Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida. 

Mais delibera designar como diretora de fiscalização o Engº Luis Silva coadjuvado 
pelo Eng.º Antero Faria, nos termos do artigo 344.º, n.º2, do Código dos Contratos 
Públicos. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

A Sra. Presidente, depois da entrega dos documentos solicitados, colocou à votação ponto:  

1. Protocolo que estabelece a cooperação de âmbito municipal necessária à 
intervenção eficaz do Fundo Revive Natureza  

468 - Presente protocolo a estabelecer entre o Fundo Revive Natureza, criado pelo Decreto-
Lei n.º 161/2019, de 25 de outubro, para a promoção da recuperação de imóveis devolutos 
inseridos em património natural, e o Município da Marinha Grande. 

Presente informação jurídica datada de 08 julho de 2020 sobre o assunto. 

A Câmara Municipal analisou o protocolo a estabelecer entre o Fundo Revive 
Natureza, criado pelo Decreto-Lei n.º 161/2019, de 25 de outubro, que define, também, 
o regime especial de afetação, rentabilização, intervenção e alienação de direitos 
sobre imóveis, nele integrados, e o Município da Marinha Grande e considerando que 
a valorização desse património edificado e natural é determinante para o 
desenvolvimento deste concelho e da sua atividade turística, na medida em que  



 

Página 34 de 34 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 13/07/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 25 

 

 

 

 

compatibiliza a conservação, recuperação e salvaguarda desses valores com novas 
utilizações, delibera, ao abrigo da alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprovar a 
minuta de protocolo que se anexa e faz parte integrante da presente deliberação. 

Mais delibera nomear como interlocutor que assegure a interação corrente com a 
sociedade gestora do referido Fundo, Dr.ª Catarina Carvalho. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 13h30 horas. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Paula Cristina Ascenso Moreira, Técnica superior, 
vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro na redação atual. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 
 
 


