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Aos dezanove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, por videoconferência, 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. 

 

 
  

 
 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

1. Sr. Mário Rui de Oliveira Matos – pretende falar sobre o pedido de alteração da 
entrada para a casa de banho da habitação social sita no Bairro de Camarnal, nº 11, e 
também sobre a pedra na sepultura, que partiram e não arranjaram. 
 

2. Sr. Júlio de Oliveira Matos – pretende esclarecimentos sobre as pedras da sepultura 
do seu filho, que não foram colocadas no lugar e estão partidas. 

 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
 
 

 
ORDEM DO DIA 

 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

1. MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. – Revogação de 
Protocolo de Cooperação - Deliberação de 16-09-2019 

2. Proposta de Celebração de Novo Protocolo de Colaboração entre o Município da 
Marinha Grande e a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA, para efeitos de 
Utilização Recíproca da Rede de Condutas na área Geográfica do Município. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

3. Resumo de Tesouraria do dia 13 de outubro de 2020 
4. P.A. N.º 63/2019-AP/DDC – “Confeção e fornecimento de alimentação escolar e 

fornecimento de lanches para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha 
Grande para o período de setembro de 2019 a julho de 2020” – Aprovação de serviços a 
menos e liberação de cauções. 

5. P.A. N.º 116/2020-AP/DGT – “Elaboração de projetos de arquitetura e especialidades 
para a nova piscina municipal”. Abertura de procedimento de contratação pública.  

6. P.A. N.º 112/2020-AP/DDC – “Confeção, fornecimento e transporte de alimentação 
escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a quente e refeições em 
takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande no 
período de 2 de novembro de 2020 a 30 de julho de 2021” – Adjudicação  

 
PATRIMÓNIO 

7. Estação Elevatória de Águas Residuais de Casal Galego - Cedência de 60,00 m2 de 
terreno propriedade de Reinaldo Pereira Mesquita  

 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

8. Req.º nº 1844/19, datado de 07/11/2019 - Proc.º n.º 409/19, datado de 07/11/2019 - 
Tiago Pereira da Silva 

9. Req.º nº 953/20, datado de 04/09/2020 - Proc.º n.º 520/16, datado de 20/12/2016 - 
Alfredo Tomé Diniz 

10. Req.º nº 930/20, datado de 28/08/2020 - Proc.º n.º 152/19, datado de 24/04/2014 - 
António José Teixeira Coelho 

11. Req.º nº 11/20, datado de 08/01/2020 - Proc.º n.º 3/20, datado de 08/01/2020 - Júlio 
Fernandes Calvete 

 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

12. “Requalificação da Rua e Travessa do Mirante – CP n.º 17/2018” – Aprovação da revisão 
de preços. 

13. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da Amieira 
- Fase 4 – CP n.º 19/2017” – Aprovação da revisão de preços. 

14. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte da 
ZIMG - Fase 2 – CP n.º 15/2018” – Aprovação de trabalhos a menos. 

15. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da Amieira 
- Fase 2” – Concurso Público n.º 13/2019 – Suspensão parcial dos trabalhos. 

 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

16. Autorização para pagamento de taxas em prestações 
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DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

17. Pedido de indemnização - Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua de Casal 
Galego – Concorrência de culpas - Audiência prévia. 

 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

18. Reabilitação da Rede Viária na Freguesia de Marinha Grande” – Concurso Público n.º 
34/2019-Aprovação de trabalhos complementares  

19. Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira- Fase 2 - Concurso público n. º 13/2019. Aprovação de trabalhos 
complementares 

20. Requalificação do Espaço Público - Reparação de Pavimentos em Calçada - Concurso 
público n.º 35/2020 – deliberação inicial  

 
 

  

 
 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
1. Sr. Mário Rui de Oliveira Matos – inscreveu-se para falar sobre o pedido de alteração da 

entrada para a casa de banho da habitação social sita no Bairro de Camarnal, nº 11, e 
também sobre a pedra na sepultura, que partiram e não arranjaram. 
Referiu que recebeu uma mensagem da Câmara a dizer que a casa da mãe já vai ser 
arranjada. Foi lá um engenheiro na sexta-feira e viu como é que se arranjava o acesso da 
cadeira de rodas à casa de banho, mas pede que não ponham só uma cortina, deve ser 
arranjada como deve ser, com uma porta. 
Como está à espera deste pequeno arranjo há tantos meses, sugeriu que a Câmara arranje 
um piquete, com um carpinteiro, um canalizador e um eletricista, para dar assistência às 
habitações sociais. 
Sobre a campa, vai falar a seguir o seu irmão. 
 
A Sr.ª Presidente agradeceu as sugestões e disse que vai ter em atenção o 
acompanhamento das obras. 

 
 

2. Sr. Júlio de Oliveira Matos – pretende esclarecimentos sobre as pedras da sepultura do 
seu filho, que não foram colocadas no lugar e estão partidas. 
Referiu que esteve na reunião de Câmara de fevereiro e já tinha feito uma reclamação no 
livro sobre o trabalho mal feito no cemitério. A sua campa não precisa de ser toda 
desmontada, é só tirar o tampo, mas desmontaram tudo para sepultar o seu irmão. 
Na altura a Presidente e o Vereador prometeram-lhe resolver o problema, mas não fizeram 
nada.  
No dia seguinte foi à Câmara e disseram-lhe que o assunto estava no serviço jurídico. 
Ontem foi ao cemitério para enfeitar a campa e só lá estava um monte de areia, o Sr. 
Logrado pôs as pedras encostadas á parede. Se ele não tem condições então a Câmara 
que assuma os prejuízos. 
 
 



 

Página 5 de 37 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 19/10/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
É só aqui que acontece esta situação. Conhece outros cemitérios, de norte a sul, e não 
acontece nada disto. Exige que se respeitem os mortos. 
Inscreveu-se na quinta-feira, e na sexta-feira telefonaram-lhe da Câmara. Foi preciso 
inscrever-se para lhe ligarem, quando está à espera de uma resposta desde fevereiro. 
Aquilo que quer é que a campa seja reposta tal como se encontrava. A Câmara tem de 
acompanhar o serviço se não está a ser bem feito.  
É uma dor grande e um grande sofrimento a perda de um filho, e agora está atormentado 
com estra situação. Quando vai ao cemitério e quer enfeitar a campa e só lá está um monte 
de areia. É mau demais. 
 
A Sr.ª Presidente disse que lamenta toda esta situação e aquilo que está a sentir neste 
momento. Respeita a sua dor e custa-lhe que tenha este sentimento, e por isso percebe a 
sua atitude e as suas palavras, e também a sua revolta, que não imaginava que estava a 
passar. 
Infelizmente a Câmara não lhe deu a resposta atempada, desde fevereiro até agora é um 
tempo demasiado longo, mas a Câmara tem que pedir uma apreciação jurídica, que não é 
aquilo que lhe disseram, mas sim averiguar se é da competência da Câmara a reposição 
das campas e se se pode reparar os prejuízos. 
O regulamento das taxas tem de ser revisto porque nesta altura não prevê que a Câmara 
faça a reposição das campas. 
 
O Sr. Júlio interrompeu e referiu que um funcionário lhe disse para não fazer nada porque a 
Câmara poderia implicar e arranjar-lhe problemas. 
 
A Sr.ª Presidente disse que não são essas as informações dos serviços que tem consigo. 
Nesta sua situação, que foi reportada à empresa, esta assumiu que ia repor a situação, só 
que não está a ser tão rápida como pretendia. Foi avaliada a situação, apurou-se que era da 
responsabilidade da empresa, esta assumiu, e só lamenta que tenha demorado tantos 
meses. 
 
O Sr. Júlio insiste em dizer que o trabalho foi mal feito. 
 
A Sr.ª Presidente o que lhe tem a dizer é que a empresa assumiu, e vai repor a campa, 
lamentando que tenha demorado tanto. 
 
O Sr. Júlio perguntou como é que vão repor, uma vez que as pedras estão partidas. Não 
quer que sejam coladas, como lhe foi dito pela Senhora que lhe ligou. Isso é inaceitável. No 
dia 1 de novembro é dia de enfeitar os cemitérios e a campa não está arranjada. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que não lhe pode dizer mais do que aquilo que já disse. 
A situação vai ser reposta, a empresa assumiu e lamenta o tempo que decorreu e 
compreende a sua dor. A funcionária que lhe deu a informação só agora foi porque antes 
não teve condições. A situação vai ser acompanhada internamente. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou o Sr. Mário, em relação à habitação, que vão 
retirar a sanita e o bidé, e a cortina que vai ser colocada é só para proteger do pó, porque 
depois vai ser colocada uma porta. 
 
O Sr. Mário perguntou porque só agora a Câmara deu uma resposta, quando ele e o seu 
irmão se inscreveram? 
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A Sr.ª Vereadora Célia Guerra referiu que a seguir á reunião de fevereiro deu indicação 
para se fazer, foram lá os técnicos, mas não foi feito ainda, e agora, quando se apercebeu, 
deu novamente indicações. Vão lá na sexta-feira da próxima semana, e pode ficar 
descansado que não vai ser posta uma cortina, mas sim uma porta. 

 
 

 

 

 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de 
intervir. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 

• Disse que está transtornada com o que ouviu e até trazia hoje o assunto dos cemitérios. 
Congratulou-se por finalmente os munícipes poderem intervir na reunião, pena é que 
não possam ouvir toda a reunião. Isto não é forma de silenciar os munícipes. É preciso 
ouvi-los constantemente, porque o assunto de hoje é o mesmo de fevereiro. 
Sente-se envergonhada desta situação, que só no nosso cemitério é que se passa, 
assim como sente vergonha de pertencer a este executivo. 
Sobre o cemitério, lembrou que há um ano que fala deste assunto, e agora, depois deste 
testemunho comovente, e enquanto o problema não estiver resolvido, irá falar sobre o 
assunto dos cemitérios em todas as reuniões, até final do mandato. 
O requerimento da CMMG fala em desmontagem, é claro que ninguém pensa que 
depois vai ter de montar a campa. 
Foi sugerida a alteração do requerimento, mas foi pior. O munícipe pede e paga para 
desmontarem a campa, e depois tem de se responsabilizar por tudo aquilo que queiram 
fazer na campa. Aqui só se está a dar cobertura à empresa, que pode assim fazer o que 
quiser. 
Sente vergonha do estado em que está o cemitério, e espera que este testemunho sirva 
de alavanca para resolver o problema de uma vez por todas. É lamentável que uma 
pessoa que queira prestar homenagem a um ente querido não o possa fazer 
condignamente. 

• Manilhas na Rua das Andorinhas – alertou na última reunião para a situação. Já foi 
visto? 

• E-mail de um munícipe, que chama a atenção para a necessidade de aparar as braças 
de uma árvore na via pública, na Rua das Cavadinhas. 

• Faz agora 3 anos que tomou posse deste mandato.  
A Sr.ª Presidente fez um balanço, em entrevista ao Jornal de Leiria, e deixou-lhe uma 
dúvida, quando refere a determinada altura os milhões de euros de prejuízos causados 
pelo fogo e as infraestruturas que se atrasaram. Quais foram? 

• Parece-lhe que às vezes o executivo permanente não percebe as suas intervenções. 
Quando fala das refeições escolares, CAF’s, AAAF’s, e do início do ano letivo, apenas 
quer alertar, para que aquilo que está mal seja melhorado. Não tem outro propósito. Não 
pretende desafiar a Vereadora, são críticas construtivas, e pede que não seja 
penalizado quem quer denunciar situações. 
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A Sr.ª Vereadora Célia Guerra respondeu o seguinte: 
 

• Tem resolvido e respondido às queixas, e ainda agora a Vereadora Alexandra lhe fez 
chegar uma. 
Só tem a agradecer os alertas, e não percebe o que são as repreensões, porque o seu 
objetivo é que tudo corra pelo melhor. 

• Anteprojetos dos regulamentos – foram entregues ao final do dia de sexta-feira, com a 
incorporação dos contributos, o que originou alteração de artigos. Vai-se preparar o 
processo e numa próxima reunião virá aqui. 

• As Jornadas Sociais e da Saúde correram bem, realizaram-se pela primeira vez no nosso 
município, contaram com muitos participantes, e brevemente irão ser disponibilizados a 
todos os diversos painéis e intervenções. 

 
 
 
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 conteúdo da 
mesma. 
 
“1. Em relação à intervenção do Sr. Mário Silva penso que é lamentável que a adaptação de uma 
habitação social de uma pessoa idosa demore tanto tempo. Também concordo que a sugestão 
de uma equipa de intervenção para a manutenção e conservação da habitação social, com uma 
linha de apoio, é uma boa ideia, uma forma de ajudar as pessoas. 
  
2. Em relação à intervenção do Sr. Júlio Matos aquilo que me ocorre dizer é que não há palavras 
para descrever esta situação. Sabemos que a Câmara Municipal pode ter dificuldade em dar 
resposta a muita coisa mas não razoável que não resolva uma que tem implicações com o 
estado de saúde de uma pessoa, com o seu equilíbrio emocional. Já não basta a dor da perda de 
um filho, agora o desrespeito institucional pela sua memória e pelo espaço onde a família pode 
homenageá-lo. 
Isto é lamentável, não há palavras para descrever esta postura institucional? É um desrespeito 
total pelas pessoas e pelo respeito da memória dos seres falecidos. 
  
3. Qual o ponto de situação da gestão dos Cemitérios. 
Até quando está em vigor o contrato? Não é viável esperar pelo fim do contrato e pela revisão do 
regulamento para resolver o problema d gestão dos cemitérios. 
  
 
4. Proteção Civil Municipal 
É expectável que nas próximas 48h as condições meteorológicas sejam adversas, com 
precipitação, vento e agitação marítima 
Face à situação pergunto: 
- Que medidas de prevenção ativa, vigilância e de planeamento operacional, foram adotadas pelo 
Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), tendo em vista uma resposta antecipada e imediata 
a possíveis emergências, nomeadamente no que diz respeito à desobstrução de linhas de água 
em zonas historicamente mais vulneráveis e salvaguarda de infraestruturas na orla costeira? 
  
 
5. Pandemia – Covid 19 
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6. Situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
  
6.1. Ações de eficácia externa 
Atenta a alínea c) do artigo 23º da RCM 88/A-2020, que declara a situação de calamidade, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19, a mesma vem referir a necessidade de colocar em 
estado de prontidão os equipamentos de âmbito municipal para eventual necessidade de 
alojamento de pessoas em isolamento profilático ou em situação de infeção confirmada da 
doença COVID-19 que, face à avaliação clínica, não determine a necessidade de internamento 
hospitalar. 
Assim, e no cumprimento da RCM acima referida, pergunto: 
a) que medidas foram consideradas as necessárias para garantir o estado de prontidão? 
b)  que equipamento de âmbito municipal, para a eventual necessidade de alojamento de 
pessoas em isolamento profilático ou em situação de infeção confirmada da doença COVID -19 
que, face à avaliação clínica, não determine a necessidade de internamento hospitalar, foi 
colocado em prontidão? 
 
Proposta: 
1- Determinação com urgência de uma Zona de Concentração e Apoio à População-ZCAP 
específica para alojamento de pessoas em isolamento profilático ou em situação de infeção 
confirmada da doença COVID -19 que, face à avaliação clínica, não determine a necessidade de 
internamento hospitalar; 
Considerado que o número de casos confirmados tem vido a aumentar significativamente, de 24 
em julho passámos para 95 à data de hoje, reiteramos a necessidade deste executivo reunir para 
definir um pacote de medidas com vista à prevenção e mitigação da doença no concelho. 
 
Reiteramos aquilo que já referimos em julho, agosto, setembro… é que é urgente fazer-se 
uma reunião para reforçar e adotar novas medidas neste âmbito. Para quando esta 
reunião?  
 
O trabalho de preparação de uma nova normalidade, em segurança, exige ao Município da 
Marinha Grande adopte um conjunto de normas comportamentais e de medidas extraordinárias 
que privilegiem a prontidão na resposta dos atores locais à realidade, com a criação de 
mecanismos de resposta comunitária, visando a ajuda ao próximo, na consciência de uma 
responsabilidade colectiva, já devia estar realizado.  
 
 
6.2. Ações de eficácia interna 
- Que medidas foram adoptadas internamente, na organização para fazer face ao Estado de 
calamidade? 
- Como estão a trabalhar as equipas, por turnos, em espelho, em teletrabalho? 
- Como se protegem os trabalhadores? 
- Como se garante que em modelos de trabalho flexíveis a produtividade da organização não 
decresça? Ao nível da gestão do território, licenciamento e obras particulares, o que se passa? 
Na reunião de hoje são apenas apreciados 4 processos quando o mais comum cerca de 20 
processos mês (veja-se o período homologo – 2019). Os pedidos de licenciamento diminuíram?  
- Bem sabemos que as equipas trabalham em condições difíceis. Contudo os munícipes não têm 
respostas em tempo útil e isto é um problema.  
- Também não achamos aceitável que se faça marcação para atendimento por telefone apenas 
duas horas por dia. Deviam recorrer a plataformas de comunicação e o serviço estar em 
atendimento permanente durante o horário de expediente.”  
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A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que assistem à reunião e 
referiu no seguinte: 
 

• Esta é a primeira reunião após o 15 de outubro, e por isso leu um texto sobre o incêndio 
do Pinhal de Leiria e a concentração da população no passar dos 3 anos, que se 
reproduz. 

 

“A Sr.ª Presidente da Câmara, Cidália Ferreira, referindo-se à concentração popular que teve 
lugar na Praça Stephens no passado dia 15 de Outubro de 2020 para assinalar 3 anos passados 
sobre os incêndios no nosso Pinhal, disse: “Não acredito que seja com manifestações, 
proclamações ou tumultos que se resolvem problemas com esta dimensão e 
complexidade”! 
 
Esta é a (lamentável) opinião da Presidente da Câmara, dita ao Secretário de Estado das 
Florestas que marcou presença, nesse mesmo dia, numa reunião do Observatório Local do 
Pinhal do Rei. 
 
Num Concelho com uma tradição de luta (nas ruas e não só) como é o da Marinha Grande, 
perante uma manifestação, legítima, de cidadãos preocupados com a inércia do Governo, são 
estas as palavras escolhidas pela Sr.ª Presidente para se dirigir ao Povo, criticando-o, e ao 
Secretário de Estado, bajulando-o! Salazar não teria dito melhor! 
E ainda tivemos a presença de uma enorme escolta policial para, nesse dia, certamente velar 
pela sua segurança pessoal! Salazar não teria feito melhor! 
 
Afinal, de que tem medo a Presidente da Câmara? Tem medo do Povo? Tendo sido eleita pelo 
Povo, é deveras surpreendente como, perante o Governo PS, lhe vira costas! 
 
A concentração do Povo na Praça foi um exemplo de como se pode continuar a lutar, na rua, 
porque a pandemia não suspende a democracia. Foram cumpridas todas as regras de segurança 
impostas pela DGS, tendo a concentração ocorrido num espírito emotivo, ordeiro e democrático. 
A população da Marinha Grande está unida em defesa do Pinhal, porque o Pinhal é nosso, o 
Pinhal é de todos. E sabemos bem que o Governo não cumpriu com nada do que tem prometido 
à nossa população. Debaixo dos holofotes de Televisões e Jornais, Governo e Presidente da 
República têm-nos cá trazido uma mão cheia de nada, mão essa que a Sr.ª Presidente insiste em 
beijar, com um temor reverencial próprio de outros tempos bafientos. 
 
O Observatório Técnico Independente (e o Observatório Local) aponta “atrasos e desvios” na 
recuperação do nosso Pinhal e considera que há “tarefas essenciais ainda por executar”. Em 
contrapartida, o Secretário de Estado das Florestas diz que a venda da madeira já rendeu 16 
milhões de euros! E pouco ou nada foi aqui investido! 
 
O diálogo é preciso mas tem que ter a suportá-lo a força de um Povo, o qual a Presidente da 
Câmara apenas soube criticar junto do Governo! 
 
Uma coisa é certa: a sr.ª Presidente pode mandar vir a Polícia e dizer a Secretários de Estado e 
Ministros que o Povo da Marinha é tumultuoso e pode desvalorizar o papel da população no 
reerguer do Pinhal. Mas não é por isso que nos cala a voz… O Povo desta terra vai continuar a 
manifestar-se as vezes que entender fazê-lo. Nós somos os herdeiros do 18 de Janeiro! Nós não 
temos medo! “ 
 

• Cemitérios – tem um e-mail de uma munícipe, de julho, que não foi informada da 
reutilização da campa do seu pai. Não pode fazer nada, mas está indignada com esta 
forma de atuação. 
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Lembrou que no regulamento diz que os interessados têm de ser notificados da 
reutilização das campas. 
Sente vergonha desta situação. A Presidente da Câmara é que manda e não pode estar 
à espera meses por um parecer jurídico. 

• Apoios ao movimento associativo – está parado? E a coletividade da Ordem? Querem ou 
não resolver? Eles precisam de uma resposta. 

• Questões da educação e posição da CDU – concorda com a intervenção da Vereadora 
Lara, e discorda da forma como se instituiu o modo de dirigir as queixas, nunca à 
Câmara ou aos Vereadores da oposição. 
 

A Sr.ª Presidente insurgiu-se com as palavras da Sr.ª Vereadora Alexandra. 
 

A Sr.ª Vereadora Célia Guerra referiu que foram os Agrupamentos que definiram o 
caminho, não foi a Câmara. 
 

A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho prosseguiu, referindo que não concorda que 
seja imposto este caminho às Associações de Pais. 
Não disse que a Sr.ª Vereadora tinha dito às Associações para não falarem com os 
Vereadores da oposição, mas dizem que a Câmara vai resolver e que não vale a pena 
falarem com os outros Vereadores. A mensagem está lá, é uma forma de silenciamento 
às Associações e aos Clubes. 
 

• Seguidamente apresentou uma proposta à Câmara, que leu, e que diz respeito à 
realização das reuniões de Câmara de forma presencial, onde propõe: 
➢ Que as reuniões ordinárias e extraordinárias passem a ser convocadas para a Casa 

da Cultura. 
➢ Que seja permitido aos membros do executivo optar pela presença presencial ou por 

videoconferência. 
 

Pretende que esta proposta seja votada. 
 
A Sr.ª Presidente pediu à Sr.ª Vereadora que envie a sua proposta, que será incluída na 
ordem do dia da próxima reunião. 
 

A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho protestou, e disse que a Sr.ª Presidente só tem 
de deferir ou indeferir a sua proposta. 
 

Seguiu-se uma troca de palavras entre as duas, após o que a Sr.ª Presidente deu a 
palavra ao Sr. Vereador Aurélio Ferreira. 
 
 

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. 
 
Referiu que esta reunião é uma reunião com alguma inquietação, que partilha muitos dos 
assuntos já aqui apresentados, e por isso não se vai repetir. 
 

“Munícipes da reunião de Câmara 
 
Gente responsável, agradeço a vinda à reunião de Câmara – é um bom processo de cidadania. 
Obrigado por terem vindo. 
 

- Sobre o munícipe Mário Matos, gostaria que informassem porque não resolvem os problemas. 
A responsabilidade é da Câmara, quanto à casa social foi em dezembro que prometeram e 
faleceu o irmão em fevereiro sem nada estar feito, e neste momento mantem-se. 
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- O munícipe Júlio Matos, é essencial que se entenda que o cemitério é da responsabilidade da 
Câmara, não há mais culpa de ninguém. O que diz o munícipe é que partiram ao retirar. A Sra 
Presidente diz que está errado no regulamento e temos de alterar. Já iniciou o processo de 
alteração, claro que não – está aí a resposta. 
  

1. MUNICIPES – é meu dever questionar sobre problemas que os munícipes que dão 
conhecimento. São eles a razão de eu estar aqui. Têm sido muitos os que me abordam 
(e cada vez mais) e por isso gostaria que me informassem, para dar lhes conhecimento. 

a) Trago hoje aqui um assunto que um munícipe me fez chegar dizendo que enviou uma 
mensagem ao vereador Caetano e ainda não recebeu qualquer resposta. Até parece 
novidade!!! 
Passo diariamente por ali e posso comprovar que a iluminação nas ruas perto da 
Rotunda do Vidraceiro está desligada, bem como o monumento está às escuras.  
A Marinha Grande é pobre em monumentos e nem os que temos cuidam. 
Aquela rotunda tem frequentemente marcas de despiste de automóveis possivelmente 
devido à ausência de sinalização adequada. 
Sugiro que resolvam o problema da iluminação e avaliem a sinalética. 

  
 

2. Outros assuntos 
 

a)     3º ano do incêndio 
No passado dia 15 de outubro assinalámos três anos sobre os trágicos incêndios que 
dizimaram 86% das nossas matas. Continuamos sem ter um plano de execução para a 
recuperação da nossa Mata Nacional, onde possamos concretizar a reflorestação da área 
ardida; sem atender à limpeza das talhões onde se está a fazer a regeneração natural; sem 
execução do corte das arvores invasoras, sem reestruturação das infraestruturas que 
existiam (parque de merendas, espaços de passeio e lazer, estradas); sem limpar as zonas 
não ardidas (basta ver junto a S. Pedro, no Pilado ou em redor do Parque das Merendas); 
sem que a administração das Matas e os trabalhadores voltem à nossa terra.  
Quando é que nos devolvem os 15 milhões que retiraram na venda da madeira queimada? 
Dos 14% de mata que sobreviveu, quando é que decidem cuidar exemplarmente do que nos 
resta, limpando dos matos e criando novos polos de atratividade, com passadiços, pontes, 
espaços de lazer, parques de merendas, miradouros. 
Continuamos a ouvir da parte do estado o anúncio que virão mais milhões, que está tudo a 
ser tratado, mas esta conversa não passa de propaganda e se antes tínhamos um 
presidente do ICNF que classifiquei de incompetente agora temos um vendedor de banha da 
cobra. 
Comprova-se que termos a mesma força política na Câmara e no Governo é prejudicial para 
a Marinha Grande e para os concidadãos. Quando é que os marinhenses podem contar com 
a Presidente da Câmara para EXIGIR o que nos é devido.  
Pode contar comigo, e com certeza com todos os munícipes, para irmos para a porta do 1º 
ministro ou do ministro do Ambiente para EXIGIR que atuem e se deixem de reuniões, 
papéis e conversas. 
  

b)     1ªs Jornadas Sociais e da Saúde 
Participei na semana passada nas 1ªas jornadas Sociais e da Saúde, e gostaria de realçar o 
elevado interesse para as dezenas de participantes dos temas debatidos e dos excelentes 
oradores. Felicito a comissão, com especial relevo para a Monica Faria da CMMG, a Ana 
Laura Baridó da Unidade de Cuidados na Comunidade, a Elisabete Carreira da JF da MG, a 
Ema Lopes da Associação Crescer e Crer, a Marina Domingues da Adeser, o Carlos Rainho 
da Ferlei, o António Brito do Centro Social e Paroquial da Vieira, o Manuel Sousa da 
Associação Portuguesa de Deficientes. 
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Fiquei com uma dúvida que gostaria de ver esclarecida. Neste tipo de eventos a Sra. 
Presidente e o restante executivo permanente não convidam os vereadores sem pelouros, 
só o fazem quando é necessário ter posteriormente o aval financeiro deles. Como aqui não 
era o caso, não fomos convidados. No entanto, vi que a vereadora Célia esteve presente. A 
minha dúvida é se a vereadora Célia também se inscreveu e pagou a inscrição, como eu fiz, 
ou se há tratamento privilegiado para alguns vereadores. 
  

c)     Continuamos sem respostas da Sra Presidente a inúmeras questões que interferem na vida 
das pessoas e teima em não resolver: 

• Sem respostas para o PEDU, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano que foi 
aprovado em 2015, aguardamos a lista de obras candidatadas, as que estão em 
execução e respetiva situação;  

• Sem respostas sobre o estudo a fazer para a FEIS 

• Sem respostas para a localização do Terminal Rodoviário; 

• Sem respostas para a requalificação do Parque da Mobil. Este espaço urbano está 
abandonado, é vergonhoso o estado em que deixaram chegar este Parque, que serve 
milhares de munícipes. O estacionamento está cheio de buracos; os passeios estão 
todos rebentados; as árvores há anos que não são podadas; a iluminação pública tem os 
candeeiros dentro das árvores. 

Para quando o empenho deste executivo permanente em tomar decisões?” 
  
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que 
respondeu o seguinte: 
 

• Intervenção da Vereadora Lara: Rua das Andorinhas – ainda não tem informação para se 
saber se é zona pública ou não. Ainda não tem essa resposta. 

• Rua das Cavadinhas – tem de se ver uma forma de aparar a árvore e não cortar, como a 
munícipe refere. 

• Intervenção da Vereadora Ana – preocupa-a o número baixo de processos das obras. As 
razões não são as que apontou, apenas o intervalo mais curto entre as reuniões (a 
anterior e a de hoje), e a agenda anterior tinha tido muito mais processos. Não há quebra 
de rendimento dos serviços nem de menor atividade. 
Sobre o curto período de atendimento, esclareceu que não são só 2 horas, é toda a 
manhã, até às 14 horas, para atendimento presencial. O período da tarde, das 14 horas 
às 17 horas, é para atendimento telefónico. 

• Intervenção do Vereador Aurélio: mensagem do munícipe a que não respondeu, sobre 
iluminação pública na Rotunda do Vidraceiro – não tem ideia de a ter recebido, mas 
admite que tenha chegado. Tomou nota, para verificar, porque a EDP até responde 
rápido. 

• Tomou boa nota sobre a sinalização, o PEDU, e informou que já teve a reunião com as 
Infraestruturas de Portugal sobre a poda das árvores naquela zona.  

• Nesta reunião com as Infraestruturas também se comprometeram a fazer a remoção das 
raízes na Estrada de S. Pedro e a manutenção das pinturas dos pavimentos na Av.ª Vítor 
Gallo. Também ficaram de colocar verba para a rotunda do Pero Neto, uma vez que a 
Câmara tem o processo pronto. 

 
 
 
 



 

Página 13 de 37 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 19/10/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra respondeu o seguinte, relativamente às suas áreas de 
atuação: 
 

• Associação da Ordem – houve uma proposta para alterar as cláusulas do contrato, foi 
colocada à Divisão Jurídica, e apesar da insistência, ainda não tem a informação para 
saber se é legal e possível. 

• O caminho das reclamações das Associações de Pais não foi definido pela Câmara, mas 
pelos Agrupamentos. 

• Na reunião de 7 de outubro deu nota das Jornadas Sociais e da Saúde, e de que quem 
quisesse se poderia inscrever. Inscreveu-se e pagou a sua inscrição. Vai enviar o recibo 
comprovativo. 

 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano pediu a palavra para corrigir a informação sobre o horário das 
obras, que nesta altura teve de ser ajustado. 
Assim, o atendimento telefónico é feito de manhã, das 9 horas às 12:30 horas, e em simultâneo o 
atendimento presencial, das 9 horas às 13 horas. 
 

A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que apesar do estado de pandemia, é importante 
que os munícipes não sejam prejudicados, e por isso o atendimento telefónico deveria ser feito 
durante todo o dia, independentemente de os trabalhadores estarem em teletrabalho. 
 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Sobre os cemitérios: os seus sentimentos são os mesmos dos Srs. Vereadores, e 
também lamenta que as respostas sejam dadas tardiamente, mas tal deve-se também à 
falta de recursos na autarquia. 
Para alterar o regulamento tem de se fazer um procedimento. 
 

A Sr.ª Vereadora Lara Lino interrompeu e esclareceu que aquilo a que se referiu é o 
requerimento e não o regulamento, e esse requerimento foi alterado agora, mas só 
prejudica os munícipes. 
 

A Sr.ª Presidente disse que também se deveria fazer uma reunião para tratar destas 
questões, para as quais tem a sua opinião pessoal, mas que nem sempre é possível do 
ponto de vista administrativo. 
O contrato com esta empresa termina a 31/10/2021. 
Quando a Câmara tinha coveiros, eles faziam a reposição das pedras após o seu horário, 
e esse trabalho seria pago pelas funerárias. Como este trabalho não era da competência 
da autarquia não estava no caderno de encargos e por isso a empresa não o faz. 
 

• Proteção Civil – está a ser feita intervenção nas linhas de água, pluviais, hoje houve uma 
reunião distrital onde esteve o Coordenador da Proteção Civil, e está tudo articulado com 
as várias instituições e de prontidão para intervir. 

• Covid – está já previsto um espaço preparado no pavilhão n.º 3 do PME, com 
possibilidade de 30 camas. Está validada a sua intervenção por parte das instituições de 
saúde, Segurança Social e Proteção Civil distrital. 
Também se está a tentar fazer um protocolo com as farmácias para elaborar um plano de 
vacinação da população. 

• Descarga de efluentes no Rio Lis – foi filmada, divulgada nas redes sociais, e a CMMG já 
fez seguir queixa para as instituições (APA, Ministério do Ambiente e Águas de Portugal). 
A CMMG tem monitorizado as águas antes e depois da ETAR, e os valores após a ETAR 
são preocupantes. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionou o seguinte: se a Sr.ª Presidente já fez o 
mesmo ofício que fez anteriormente e nada aconteceu, então tem de fazer de forma 
diferente. Já pensou num processo crime contra desconhecidos? 
 

A Sr.ª Presidente referiu que se têm alertado as autoridades e que se está com atenção 
á situação, não descurando também a hipótese que o Sr. Vereador colocou. 
 

• Pinhal – aquilo que o Sr. Vereador Aurélio está a pedir não é mais do que aquilo que tem 
vindo a pedir para a Marinha Grande: uma equipa de trabalho aqui instalada e afetação 
de verbas ao concelho. Até já falou no Observatório na elaboração de um plano a 20 
anos. 
Não é contra as manifestações quando elas são necessárias. Ela própria já participou em 
algumas. 
Na sexta-feira houve a reunião do Observatório, e ainda no sábado participou numa outra 
reunião, com membros do Observatório Independente e com jornalistas, onde falou sobre 
este assunto. 
  
De seguida leu essa sua intervenção, que pode ser ouvida na íntegra na gravação da 
presente reunião, que se encontra disponível na página de Internet do Município.  
Entende que aquilo que tem dito e tem feito não é diferente daquilo que os Srs. 
Vereadores têm dito. 
 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho lembrou que apresentou um requerimento, e quer que a 
Sr.ª Presidente, de acordo com a lei, dia se esse requerimento é ou não votado agora. 
 
A Sr.ª Presidente disse que vai fazer um intervalo de 10 minutos, porque também quer saber se 
é legal ou não o que a Sr.ª Vereadora Alexandra quer. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho quer que a Sr.ª Presidente ponha a votação. 
 
A Sr.ª Presidente voltou a referir que vai fazer um intervalo, esclarecer, e depois assim se fará, 
se for legal. 
 
 
 

 

 
 
A Sr.ª Presidente interrompeu a reunião nesta altura, para um breve intervalo, das 17:07 horas às 
17:30 horas. 

 

 

 

 

Retomada a reunião, a Sr.ª Presidente referiu que foi ver a Lei 75/2013 e o Regimento da 
CMMG, e esclareceu que os assuntos para deliberação têm de ser incluídos na ordem do dia, 
apesar de os Srs. Vereadores poderem apresentar na reunião de Câmara. 
Aceita o requerimento, com uma proposta a incluir na ordem de trabalhos de uma próxima 
reunião. 
Decorre da lei, no âmbito do Covid, poder realizar-se as reuniões do órgão presencialmente ou 
por videoconferência, daí entender que, cabendo-lhe a si convocar as reuniões, que está a 
decidir bem. Independentemente disso, e porque não conhece, vai verificar. 
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A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que aquilo que a Sr.ª Presidente acabou de 
explicar, e muito bem, é o que está na lei. Aquilo que a Sr.ª Presidente diz que desconhece, é o 
que tem feito por várias vezes, é incluir assuntos fora da agenda. 
Aqui, não lhe parece uma situação de grande complexidade ou ilegal, porque se está a sugerir 
aquilo que o Presidente da Assembleia Municipal faz nas sessões da Assembleia Municipal, que 
não lhe parece que seja ilegal, que são as reuniões mistas. 
Dado que quer que o assunto seja agora discutido e a Sr.ª Presidente entende que não, pediu 
que ponha o requerimento à consideração do órgão para saber se se deve ou não votar a 
proposta agora. Se o órgão entender vota-se. 
 
Seguiu-se uma troca de argumentos entre a Sr.ª Presidente e a Sr.ª Vereadora Alexandra 
Dengucho. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que também é favorável ao regime misto. 
Referiu ainda que o local das reuniões está definido no Regimento (art.º 4.º), é no Salão Nobre, 
cabendo ao órgão alterar o lugar. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que não se está a introduzir um novo ponto na ordem de 
trabalhos, é apenas discutir um requerimento. 
Por outro lado, a lei permite até dezembro fazer reuniões por videoconferência, mas entende que 
se deve aqui discutir democraticamente como fazer as reuniões, deixando á livre vontade de 
cada um a forma como o pretende fazer. 
Sugere, na sua opinião, que se vote no sistema misto. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que, no mínimo, e para cumprir o Regimento, 
tem que ser permitido o regime misto, porque a lei Covid o permite. Considera toda esta situação 
lamentável e pede à Sr.ª Presidente bom-senso. 
 
A Sr.ª Presidente respondeu à Sr.ª Vereadora Alexandra, ainda em relação à presença da 
polícia na manifestação, que ela intervém no âmbito do estado de calamidade. Este é o normal 
funcionamento das instituições. 
Em relação às reuniões, disse que nunca foi posta em causa a realização das mesmas. O que foi 
posto em causa foi as reuniões presenciais e a votação de uma proposta da Sr.ª Vereadora 
Alexandra, para tomada de uma decisão. 
Por outro lado, quando o Regimento foi votado, em 2017, a situação não era a que se põe hoje. 
O que a Sr.ª Vereadora quer é votar uma proposta, e para isso tem de estar na ordem do dia. 
Disse ainda que não tem qualquer problema em fazer reuniões presenciais. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que o Regimento diz que as reuniões são 
presenciais e nos Paços do Concelho, e só podem ser alteradas pelo órgão. 
A lei do Covid diz que as reuniões podem ser só marcadas por videoconferência, e assim, 
alterando o modo e o lugar de realização das reuniões, o órgão tem de se pronunciar, porque isto 
é uma ilegalidade, e por isso tem que se votar imediatamente. 
A partir de hoje as reuniões têm de ser em regime misto. Exige que se decida como irão ser as 
reuniões. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que tem de haver bom-senso, e como ainda não se 
pronunciaram todos os membros do órgão, acha que se deve assumir tão só que as próximas 
reuniões sejam mistas. 
 
A Sr.ª Presidente disse que também concorda com a proposta do Sr. Vereador Aurélio, e vai 
preparar as coisas para que as reuniões da Câmara sejam mistas, indo ver onde as realizar. 
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A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que o local também tem de ficar definido, e 
sugeriu o Teatro Stephens. 
 
A Sr.ª Presidente disse que serão no espaço que estiver disponível. 
 
 
 

 

 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

 
 

1. MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. – Revogação de 
Protocolo de Cooperação - Deliberação de 16-09-2019 

 
732 - Presente deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião 16 de setembro de 2019, 
pela qual foi autorizada a celebração de protocolo de cooperação com a empresa MEO – 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. com o NIPC 504615947, com sede na 
Avª. Fontes Pereira de Melo, nº 40, em Lisboa, “para efeitos de utilização recíproca da rede de 
condutas propriedade desta empresa”.  
 
Presente informação técnica I/1777/2020, de 07-10-2020, que enquadra os fundamentos da 
proposta de revogação do referido protocolo com base em alterações dos termos que presidiram 
à sua celebração por forma a acomodar, em novo protocolo a celebrar, de um modo mais claro e 
evidente, a inclusão das três Freguesias do Concelho.  
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando, na íntegra, com a informação técnica n.º 
I/1777/2020, de 06-10-2020, que aqui se dá por integralmente reproduzida delibera, nos 
termos e ao abrigo do previsto nos artigos 165.º, n.º 1, 168.º, n.º 1 e 169.º, nºs. 1 e 2, 170.º, 
n.º 1 e 171.º, n.º 1, todos do CPA-Código do Procedimento Administrativo, revogar a 
deliberação tomada em reunião do dia 16 de setembro de 2019, pela qual foi autorizada a 
celebração de protocolo de cooperação com a empresa MEO – SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. “para efeitos de utilização recíproca da rede de 
condutas propriedade desta empresa”.  
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

2. Proposta de Celebração de Novo Protocolo de Colaboração entre o Município da 
Marinha Grande e a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA, para 
efeitos de Utilização Recíproca da Rede de Condutas na área Geográfica do 
Município. 

 
733 - Pela Senhora Presidente vem apresentada a seguinte proposta de deliberação: 
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Presente proposta da empresa Altice Portugal/MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, 
SA. para formalização de um novo protocolo de cooperação a estabelecer entre esta empresa e 
o Município da Marinha Grande visando a utilização comum da rede de condutas instaladas no 
subsolo do Concelho e propriedade daquela empresa. 

 
Presente a informação nº I/1815/2020 de 14 de outubro de 2020, do GAEE - Gabinete de Apoio 
ao Empresário e Empreendedorismo, que aqui se dá por integralmente reproduzida, que apreciou 
e enquadrou a referida proposta apresentada pela Altice Portugal/MEO - Serviços de 
Comunicações e Multimédia, S.A., onde ser refere que: 
 
A proposta de protocolo de cooperação, que agora é endereçada à Câmara Municipal, para 
efeitos de partilha, entre as duas entidades, de infraestruturas/condutas propriedade do município 
e da empresa MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA. (cerca de 140.758mts) visa, 
sobretudo, potenciar a utilização de infraestruturas já existentes no subsolo do Concelho. 
 
Se verifica, efetivamente e em muitos casos, uma enorme profusão de condutas e demais 
infraestruturas, propriedade de entidades e empresas diversas que criam, por vezes, dificuldades 
de gestão do espaço disponível, com impacto negativo na qualidade do serviço prestado e, por 
consequência, no conforto e qualidade de vida dos munícipes.  
 
A Altice Portugal, por outro lado, com base na experiência adquirida durante a vigência do 
protocolo ainda em vigor, pretende aprofundar e consolidar a relação de cooperação com o 
Município, tendo em vista a expansão da rede de fibra ótica no Concelho e a substituição de 
outras redes nas Áreas de Central Local (ACL’s) das Freguesias, numa perspetiva que defende,  
de atração de novos investimentos que se “revestem de primordial importância, principalmente no 
excecional contexto que vivemos.  
Nesta nova era, que tem protagonizado o aceleramento da transformação digital, torna-se ainda 
mais relevante a existência de boas comunicações, as quais permitem potenciar todo um leque 
de possibilidades de conectividade e igualdade de oportunidades em todas as regiões 
independentemente da sua densidade populacional ou dimensão.  
Nos dias de hoje, são estas infraestruturas de comunicações, também, as responsáveis pela 
captação do investimento privado e criação de valor, pois, facilitam as operações comerciais e 
beneficiam o aumento da qualidade de vida das famílias.  
 
Neste sentido, alinhado com a estratégia de investimento e de melhoria da qualidade de serviço, 
a Altice Portugal tem em curso uma nova etapa de investimento no território com o objetivo de 
reforçar as infraestruturas nos diversos municípios e cobrir integralmente as freguesias 
portuguesas, sem discriminação da região a que pertencem, podendo mesmo chegar a 100% em 
algumas das freguesias.” 
  
Neste âmbito e de acordo com a empresa, a Altice Portugal/ MEO - Serviços de Comunicações e 
Multimédia, S.A. compromete-se: 

• A executar, direta e/ou indiretamente até final de 2021, a expansão da rede de 
fibra ótica na Marinha Grande, procurando garantir uma taxa de disponibilidade 
igual ou superior a 95% do número de fogos do Concelho; 

• A levar a cabo, direta e/ou indiretamente, um projeto de substituição de outras 
redes nas Áreas de Central Local das freguesias de Marinha Grande, Vieira de 
Leiria e Moita; 

• A prestar informação ao Município sobre a evolução do processo de expansão da 
rede de fibra no Concelho e substituição de outras redes; 

• A colaborar com o Município em processos de gestão da inovação e partilha de 
know-how que venham a ser acordados entre as partes. 
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Por contrapartida, o Município comprometer-se-á: 

• A agregar e disponibilizar informação à Altice Portugal/ MEO - Serviços de 
Comunicações e Multimédia, S.A. sobre a dinâmica social e empresarial do Concelho 
e outras informações públicas que sejam úteis aos processos de tomada de decisão 
da Altice Portugal/ MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., no âmbito 
do objeto deste novo Protocolo;  

• A estabelecer procedimentos internos que garantam a agilização dos processos de 
licenciamento das intervenções na via pública, com vista à expansão da rede de fibra 
ótica no Concelho; 

• A envolver as freguesias de Marinha Grande, Vieira de Leiria e Moita, em que será 
levado a cabo o processo de substituição de outras redes, garantindo: 

1. a colaboração com a Al/ MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, 
S.A.na comunicação e divulgação às populações e empresas, da 
necessidade e vantagens de substituição da rede; 

2. a disponibilização de espaços para a afixação de Editais de divulgação; 
3. a ajuda à ALTICE PORTUGAL/ MEO - Serviços de Comunicações e 

Multimédia, S.A. em caso de dificuldade de contacto com os munícipes, 
motivada, nomeadamente, por indisponibilidade, segundas habitações, 
casas de emigrantes/idosos, …, diligenciando diretamente o contacto 
com os mesmos; 

4. a comunicação à ALTICE PORTUGAL/ MEO - Serviços de 
Comunicações e Multimédia, S.A. de quaisquer situações que possam 
afetar o normal desenvolvimento do projeto de substituição de rede, 
prestando a colaboração ao seu alcance para a resolução das mesmas; 

5. o estabelecimento de procedimentos internos que garantam a agilização 
dos processos de licenciamento das intervenções na via pública, com 
vista à implementação do projeto nomeadamente facilitação do acesso 
da Altice Portugal/ MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 
ou de entidades a quem esta recorra para a execução do objeto do 
presente Protocolo às condutas municipais  e disponibilização de espaço 
para a colocação de novos Postos Públicos e disponibilização de acesso 
à rede elétrica; 

 
Considerando: 
 
⚫ Que a Marinha Grande se afirma, com toda a legitimidade, como um dos mais importantes 

centros de ciência e tecnologia do País, cabendo-lhe por esta via, prosseguir estratégias de 
parceria e desenvolvimento que ajudem a promover uma boa gestão do espaço público; 

⚫ Que o novo protocolo a estabelecer entre as partes visa acomodar a inclusão, de uma forma 
mais evidente e decisiva, das três Freguesias do Concelho; 

⚫ Que importa consolidar um ambiente cada vez mais favorável ao investimento tecnológico e 
que, para tal, é necessário assegurar infraestruturas de suporte adequadas e bem 
dimensionadas por forma a suportar desenvolvimentos futuros sem constrangimentos e 
intervenções repetitivas e desfasadas no espaço público, porventura desnecessárias; 

⚫ Que a proposta de protocolo apresentada pela empresa Altice Portugal/MEO - Serviços de 
Comunicações e Multimédia, SA., para efeitos de partilha de infraestruturas já existentes no 
subsolo do concelho permitirá uma gestão mais racional e eficiente do espaço público 
municipal; 

 
A Câmara Municipal apreciou os documentos e reconhecendo que a utilização recíproca 
de infraestruturas no subsolo do concelho permite uma gestão mais adequada e racional 
do espaço público, com claros benefícios para o conforto e qualidade de vida dos  
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cidadãos em resultado de uma menor frequência de intervenções no subsolo do concelho, 
a que acresce a possibilidade de introdução de melhorias na infraestrutura de 
comunicações ao nível das freguesias e de desenvolvimento de projetos de interligação 
dos edifícios municipais em fibra ótica, de forma mais eficiente e com custos reduzidos 
para o Município, delibera: 
 
1 - Aprovar a adesão ao novo Protocolo de Cooperação que compromete o Município da 
Marinha Grande e a Altice Portugal/MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA., 
relativamente à utilização recíproca de condutas propriedade da empresa, instaladas no 
subsolo do concelho da Marinha Grande, ao abrigo das atribuições conferidas pelo artº 
23º, nº 2, alínea m) e da competência conferida pelo art.º 33º n.º 1 alínea ff) da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro condicionando ainda o acesso a informação que, por razões de 
ordem pessoal, profissional ou comercial, não devam ser partilhadas, de acordo com as 
regras legais estabelecidas em matéria de confidencialidade e de proteção de dados; 
 
2- Aprovar a minuta de Protocolo que aqui se dá por reproduzida e fica anexa à ata. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

3. Resumo de Tesouraria do dia 13 de outubro de 2020 
 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia treze de outubro de dois mil e vinte, 
o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 15.059.133,57€ 
(quinze milhões, cinquenta e nove mil, cento e trinta e três euros e cinquenta e sete cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

4. P.A. N.º 63/2019-AP/DDC – “Confeção e fornecimento de alimentação escolar e 
fornecimento de lanches para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da 
Marinha Grande para o período de setembro de 2019 a julho de 2020” – Aprovação 
de serviços a menos e liberação de cauções. 

  
734 - Na sequência do P.A. n.º 63/2019-AP/DDC - Confeção e fornecimento de alimentação 
escolar e fornecimento de lanches para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha 
Grande para o período de setembro de 2019 a julho de 2020, foram celebrados os seguintes 
contratos: 

 
✓ Contrato n.º 87/2019, para o Lote 1 - Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente e 

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, com a empresa GERTAL - COMPANHIA 
GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A., pelo valor global de 188.616,96€ 
(cento e oitenta e oito mil, seiscentos e dezasseis euros e noventa e seis cêntimos) 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; 
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✓ Contrato n.º 95/2019, para o Lote 2 - Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, 
com a empresa UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, 
S.A., pelo valor global de 175.495,68€ (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e 
cinco euros e sessenta e oito cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

 
Considerando que ambos os contratos terminaram a 31/7/2020 e que o Gestor de Contrato, 
através das informações I/1711/2020 e I/1712/2020, ambas de 28/9/2020, informou que os 
contratos foram cumpridos nos termos em que foram celebrados e que todas as faturas dos 
serviços prestados foram recebidas e confirmadas, não existindo serviços por faturar pelo que se 
encontra concluída a execução física do contrato, e consequentemente as cauções prestadas 
pelos co contratantes no âmbito do referido processo de aquisição reúnem condições para serem 
libertadas. 
 
Considerando que atendendo às informações da DDC está concluída a execução física dos 
contratos celebrados e que de acordo com informação dos serviços financeiros a execução 
financeira também se encontra concluída, tendo sido efetuada a reconciliação das contas 
correntes junto dos co-contratantes, estando assim reunidas as condições para se proceder à 
liberação das cauções prestadas pelos co contratantes nos termos do artigo 295.º do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisado o processo, concordando com as informações 
prestadas, delibera proceder à aprovação de serviços a menos do P.A. N.º 63/2019-AP/DDC 
– “Confeção e fornecimento de alimentação escolar e fornecimento de lanches para os 3 
agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande para o período de setembro de 
2019 a julho de 2020”, de acordo com o artigo 379.º, nº. 1 aplicável por remissão do artigo 
454.º, n.º 6, ambos do Código dos Contratos Públicos, nos seguintes montantes, por lote:  
 
✓ Lote 1 - Confeção e fornecimento de alimentação Escolar e fornecimento de lanches, 

para os 3 Agrupamentos de Escolas do concelho da Marinha Grande, no período de 
setembro de 2019 a julho de 2020, no valor total de 62.200,04€, IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 

✓ Lote 2 - Confeção e fornecimento de alimentação Escolar e fornecimento de lanches, 
para os 3 Agrupamentos de Escolas do concelho da Marinha Grande, no período de 
setembro de 2019 a julho de 2020, no valor total de 47.845,40€, IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 

 
Mais delibera autorizar, de acordo com o artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos, a 
liberação das cauções prestadas pelos co contratantes: 
 
✓ GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A., 

caução prestada no valor de 9.430,85 euros, mediante garantia bancária, 
962300488029117, emitida pelo BANCO SANTANDER TOTTA SA. 

✓ UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A., caução 
prestada no valor de 8.774,78 euros, mediante seguro caução, apólice n.º 
008010005766, emitida pela AGEAS PORTUGAL - CAMPANHIA DE SEGUROS, SA. 

 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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5. P.A. N.º 116/2020-AP/DGT – “Elaboração de projetos de arquitetura e 
especialidades para a nova piscina municipal”. Abertura de procedimento de 
contratação pública.  
 
 

Presente a seguinte proposta: 
 
Presentes as informações MF_30_2020 e MF_33_2020 e requisição interna do serviço da DGT – Divisão de 
Gestão do Território, nas quais se manifesta a necessidade de se proceder à contratação da “Elaboração de 
projetos de arquitetura e especialidades para a nova piscina municipal”.  
 
Presente o Programa de Procedimento, o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, Cláusulas Técnicas, 
Programa Preliminar, Planta de localização, Levantamento Topográfico, Planta Síntese do Plano de 
Pormenor, Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Desportiva, Regulamento do Plano Diretor 
Municipal da Marinha Grande, Estudo Geotécnico e minuta do anúncio.  
 
Considerando a informação n.º 111/SC/2020 da área de aprovisionamento na qual é efetuada a análise dos 
serviços propostos contratar para a “Elaboração de projetos de arquitetura e especialidades para a nova 
piscina municipal” nos termos do preceituado no artigo 68.º da Lei do Orçamento de Estado 2020 e do 
Código dos Contratos Públicos.  
 
Considerando a fundamentação da ausência de recursos próprios na autarquia para a “Elaboração de 
projetos de arquitetura e especialidades para a nova piscina municipal”, conforme informação da DGT com o 
n.º MF_30_2020.  
 
Considerando a fundamentação do preço base de 162.500 euros, proposto e fundamentado pelos serviços 
da DGT, na informação MF_30_2020 e MF_33_2020.  
 
Considerando que a DGT na informação MF_33_2020 fundamenta a proposta de não contratação por lotes.  
 
Considerando que o preço base a aplicar ao procedimento de contratação pública é de 162.500 euros, 
acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor, sendo este o preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe 
a pagar pela execução do objeto do contrato a celebrar, e que a adoção do procedimento proposto pela 
DGT, de Concurso Limitado por Prévia Qualificação, nos termos da alínea d), n.º 1 do art.º 16º do CCP e 
artigo 20.º, n.º 1, alínea b), se revela adequado para os efeitos do disposto no artigo 38.º, todos do Código 
dos Contratos Públicos.  
 
Considerando que se encontra inscrito em documentos previsionais de 2020 a dotação para a assunção de 
despesa, nos anos de 2020, 2021 e 2022 para a contratação de serviços de “Elaboração de projetos de 
arquitetura e especialidades para a nova piscina municipal”, na classificação orgânica/económica 
05/07010302, da ação do PPI 2016/I/167.  
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro determina a 
obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da 
assunção de compromissos plurianuais, e que a Assembleia Municipal, na suas sessões de 20/05/2020 e 
14/09/2020, deliberou conceder autorização prévia favorável para a assunção de compromissos plurianuais 
relativos à contratação dos serviços de “Elaboração de projetos de arquitetura e especialidades para a nova 
piscina municipal”, em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e no art.º 12.º do 
Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho, nos termos constantes da deliberação anexa ao processo.  
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando as informações MF_30_2020 e MF_33_2020 da Divisão de 
Gestão do Território, concordando com a proposta do serviço, que se dá por reproduzida e que fica 
anexa à presente deliberação, de acordo com os artigos 16.º, n.º 1, alínea d), 20.º, n.º 1, alínea b), 36.º, 
n.º1, 38.º, 40.º, n.º 2 e 67.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, com o artigo 18º, n.º 1, 
alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e com o disposto nas alíneas f) e dd) 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 redação atual, delibera:  
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a) Tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades identificadas, 
concordando com a fundamentação de ausência de recursos próprios constante na 
informação da DGT com o n.º MF_30_2020;  

b) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar;  
c) Adotar o procedimento de Concurso Limitado por Prévia Qualificação;  
d) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 

Cláusulas Técnicas, Anexos e a Minuta do Anúncio;  
e) Determinar a não contratação por lotes, atenta a fundamentação na informação MF_33_2020 

da DGT, nos termos do art.º 46.º-A, n.º 2 do CCP;  
f) Aprovar como critério de adjudicação a proposta economicamente mais vantajosa, na 

modalidade de avaliação do preço mais baixo, de acordo com o artigo 74.º, n.º 1, alínea b), 
do CCP;  

g) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição:  
- Miguel Figueiredo, Presidente;  
- Ana Sousa, Vogal;  
- Maria João Oliveira, Vogal;  
- Inês Marrazes, Vogal Suplente;  
- Isabel Alves, Vogal Suplente.  

h) Delegar no júri a competência para a prestação de esclarecimentos nos termos do artigo 50.º 
n.º 5 alínea a) do CCP;  

i) Designar como gestor do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, o trabalhador Miguel 
Figueiredo, o qual será substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo trabalhador Mauro 
Oliveira.  

 
Esta deliberação foi tomada por ________________________ e aprovada em minuta.” 

 
 
Sobre esta proposta registaram-se as seguintes intervenções: 
 
A Sr.ª Presidente fez a apresentação do ponto e sugeriu fazer as seguintes alterações: no 
programa de procedimento, art.º 1.º, n.º 5, corrigir o prazo de 25 dias para 24, e o prazo de 30 
dias alterar para 21 dias. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que se for legal pode-se fazer a alteração. 
 
A Sr.ª Presidente disse que está assegurado que é legal e que se pode fazer. 
Sugeriu ainda alterar o art.º 11.º, n.º 1 e 2, retirando “realizado nos últimos 5 anos” (porque nos 
últimos anos não se têm feito muitas piscinas), e retirar também no art.º 13.º, alínea c) i. 
Alterar também, no mesmo art.º, alínea ii), a questão “mestrado integrado”. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que não concorda muito com esta alteração, uma vez que o 
Arqt.º Miguel lhes tinha dito que ia ser feito um concurso com prévia qualificação. 
 
O Sr. Vereadora Carlos Caetano informou que o art.º 27.º responde às preocupações da Sr.ª 
Vereadora Lara Lino. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino perguntou se o Arqt.º Miguel concorda com esta alteração. Quem 
escreveu a redação inicial e quem é que agora propõe estas alterações? Está preocupada. 
 
A Sr.ª Presidente disse que compreende as preocupações da Sr.ª Vereadora, mas o assunto foi 
falado internamente com os serviços. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que os membros do executivo permanente 
trazem para esta reunião um documento que analisaram e agora vêm com alterações, e a 
Vereadora Lara pergunta, com toda a razão, se se deve alterar essa proposta subscrita por um 
técnico, porque agora temos muita pressa para fazer a piscina. 
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Quer estar de consciência tranquila na votação. Não concorda em votar um investimento desta 
dimensão “em cima do joelho”. Esta não é a sua forma de ver a situação, não se sente 
confortável com esta alteração à proposta. 
 
A Sr.ª Presidente disse que da mesma forma que agora se levantam dúvidas aos Srs. 
Vereadores, também a si, quando teve os documentos na mão, para analisar, se levantaram 
estas questões, que agora se podem retificar de forma simples, apresentando aqui a situação de 
forma clara e de prevenção. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que só vota as alterações se a Sr.ª Presidente lhe 
trouxer aqui o Arqt.º e este lhe disser que não há problema nestas alterações. 
 
A Sr.ª Presidente disse que não se trata de uma coisa feita “em cima do joelho”, e por isso é que 
se detetaram estas situações e vem aqui colocar o assunto com clareza e transparência. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano referiu que esta situação requer também um pouco de bom-
senso. O que lhe parece mais polémico será a questão do mestrado. 
Seguiu-se uma troca de impressões entre o Sr. Vereador e a Sr.ª Vereadora Lara sobre a 
questão da licenciatura e os anos de experiência. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que este deve ser o processo mais importante que lhe 
chegou às mãos até hoje, que julga terá sido analisado e pensado, no entanto parece que não foi 
assim, porque já hoje foram propostas alterações. 
Isso levanta-lhe as seguintes questões: 
“Gostaria que nos esclarecessem sobre a localização exata da piscina, dado que a planta de 
localização indicada num desenho que agora recebemos não coincide com o Plano de Pormenor 
da Zona Desportiva Municipal, nem com o Relatório Geotécnico elaborado.  
 

O Critério de escolha é feito unicamente “da proposta economicamente mais vantajosa”. Dado 
que estamos a discutir um dos maiores investimentos e uma obra relevante a fazer nos próximos 
anos, entendo que devíamos ter mais critérios e fatores de ponderação para escolher a proposta. 
Entre eles a valia técnica do projeto apresentado, para evitar que tenhamos de receber um 
mamarracho, por ser o mais barato. 
 

Para obras desta envergadura, é aconselhável a ter fatores que densifiquem o critério de seleção 
como tem acontecido em piscinas construídas pelo país fora, e a Câmara da Marinha teve esse 
cuidado quando há uns anos lançou um concurso igual a este. Não estamos a aproveitar o que 
de bem se fez, e vamos ouvir este executivo permanente a dizer mais tarde que “tinha de ser 
assim porque o concurso não podia ter outros critérios” – o que não é verdade. 
 

A Camara está a repetir o que fez em 2012, lançando o concurso do projeto, mas a piscina nunca 
viu a luz do dia. Esperemos que não volte a ficar na gaveta.” 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que se vai esclarecer com os técnicos, e por isso foram 
chamados à reunião a Dr.ª Inês Marrazes, Chefe da Divisão de Gestão do Território, e o Arqt.º 
Miguel Figueiredo, técnico da mesma Divisão. 
 
 
Enquanto os referidos técnicos não chegavam, a Sr.ª Presidente propôs avançar com a ordem do 
dia. 
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6. P.A. N.º 112/2020-AP/DDC – “Confeção, fornecimento e transporte de alimentação 
escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a quente e refeições em 
takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande no 
período de 2 de novembro de 2020 a 30 de julho de 2021” – Adjudicação  

 
735 - Presente o processo de aquisição nº 112/2020 – AP/DDC, com o objeto “Confeção, 
fornecimento e transporte de alimentação escolar e lanches, em regime de confeção local, 
refeições a quente e refeições em takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da 
Marinha Grande no período de 2 de novembro de 2020 a 30 de julho de 2021”, realizado de 
acordo com deliberação camarária de 16 de setembro de 2020, acompanhado de relatório final 
do Júri, datado de 15/10/2020, no qual é proposta, a adjudicação, face ao critério de adjudicação 
definido, nomeadamente o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade 
de avaliação do preço mais baixo, por lote, às propostas apresentadas pelo concorrente 
UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A. pelo valor de 
235.863,00€, para o LOTE 1 e pelo valor de 272.535,60€, para o LOTE 2, acrescidos do IVA à 
taxa legal em vigor, por se tratarem das propostas que apresentam o mais baixo preço para 
ambos os lotes. 
 
Face ao exposto e depois de analisado o processo de aquisição n.º 112/2020-AP/DDC, a 
Câmara Municipal, concordando com as conclusões do relatório de final, delibera, nos 
termos dos artigos 73.º, n.º 1 e 148º, n.º 4, ambos do Código dos Contratos Públicos e de 
acordo com o artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e de acordo 
com o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho,  aprovar a 
proposta constante do referido relatório final e consequentemente: 
1. Adjudicar, face ao critério de adjudicação definido, nomeadamente o critério da 

proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliação do preço mais 
baixo, por lote,  à proposta apresentada pelo concorrente  UNISELF - SOCIEDADE DE 
RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A. pelo valor de 235.863,00€, o LOTE 1 e 
pelo valor de 272.535,60€, o LOTE 2, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, por se 
tratarem das propostas que apresentam o mais baixo preço para ambos os lotes. 

2. Notificar o adjudicatário para apresentar os documentos de habilitação e prestar a 
caução, nos termos do disposto no Programa de Procedimento, no valor global de 
12.709,97€. 

3. Aprovar a minuta do contrato, de acordo com o artigo 98º, nº1, do Código dos 
Contratos Públicos.  

4. Designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Maria José Andrade, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Paula Sardinha. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
PATRIMÓNIO 

 
 

7. Estação Elevatória de Águas Residuais de Casal Galego - Cedência de 60,00 m2 de 
terreno propriedade de Reinaldo Pereira Mesquita  

 
736 - Presente informação da Área de Património nº I/1529/2020 de 07/09/2020, relativa à 
cedência de uma parcela de terreno com a área de 60,00 m2 no lugar de Casal de Galego,  
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propriedade de Reinaldo Pereira Mesquita, que faz parte do prédio inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 8107 da freguesia de Marinha Grande, onde se encontra construída a 
Estação Elevatória de Águas Residuais de Casal Galego.  
 
A Câmara Municipal após análise da informação e dos elementos que a instruem delibera, 
ao abrigo da alínea j) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 
aprovado em anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aceitar a cedência de uma parcela 
de terreno com 60,00 m2, do prédio urbano propriedade de Reinaldo Pereira Mesquita, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo nº 8107 da freguesia de Marinha Grande, que 
passa a integrar o domínio público municipal por nele se encontrar construído um edifício 
para o fim público, devendo o proprietário na sequência desta cedência promover a 
atualização da respetiva área juntos dos serviços públicos competentes.  
 
Mais delibera que se emita a correspondente certidão para efeitos de atualização do 
registo predial.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

8. Req.º nº 1844/19, datado de 07/11/2019 - Proc.º n.º 409/19, datado de 07/11/2019 - 
Tiago Pereira da Silva 

 
737 - Presente requerimento n.º 1844/19, datado de 2019/11/07, constante do processo 
camarário n.º 409/19, subscrito por Tiago Pereira da Silva, com o NIF 253249830, com 
residência em rua Raúl Brites Quiaios, n.º 22, lugar de Talhões da Vieira, freguesia de Vieira de 
Leiria, concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de uma moradia unifamiliar e muro de vedação”, a incidir sobre um prédio 
urbano, sito na rua do Covão, lugar de Casal d’Anja, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
19695 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 6645. 
 
Presente parecer técnico do serviços datado de 2020/05/22, referente ao projeto de arquitetura 
apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de licenciamento da obra 
de “Construção de uma moradia unifamiliar e muro de vedação”, a incidir sobre um prédio 
urbano, sito na rua do Covão, lugar de Casal d’Anja, freguesia de Vieira de Leiria, concelho 
de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 19695 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 6645, com o número 
de processo 409/19, com data de entrada em 2019/11/07, apresentado por Tiago Pereira da 
Silva, com o NIF 253249830, com residência em rua Raúl Brites Quiaios, n.º 22, lugar de  
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Talhões da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, com os 
seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio ao longo da estrema do prédio confinante com a rua do 
Covão, em blocos de betão com as dimensões de 0,10mx0,20mx0,06m, após execução 
de uma base em “tout-venant” com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em betão 
pré-fabricado com uma largura de 0,15m e na zona das entradas deverá ser utilizado 
lancil de rampa com 0,40m de largura e lancil lateral com cantos de acabamento. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 39,85m2, ao longo da 
frente do prédio confinante com a rua do Covão, conforme configuração constante da 
peça gráfica correspondente à “IMPLANTAÇÃO”, com o número “02”, datada de 
“2019/10/28”, entregue a coberto do requerimento n.º 1844/19, datado de 2019/11/07, 
ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de 
certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do 
RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários à 
execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

9. Req.º nº 953/20, datado de 04/09/2020 - Proc.º n.º 520/16, datado de 20/12/2016 - 
Alfredo Tomé Diniz 

 
738 - Presente requerimento n.º 953/20, datado de 2020/09/04, constante do processo camarário 
n.º 520/16, em nome de Alfredo Tomé Diniz, com o NIF 173612776, com morada em rua da 
Liberdade, n.º 18, lugar de Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da “Legalização de Alterações à Moradia 
Bifamiliar Existente”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua da Liberdade, n.º 18, lugar de 
Praia da Vieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 1362 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
número 4046, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 
2020/03/09. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/09/04, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da “Legalização de Alterações à Moradia 
Bifamiliar Existente”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua da Liberdade, n.º 18, 
lugar de Praia da Vieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 1362 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 4046, com o número de processo 520/16, com 
data de entrada em 2016/12/20, em nome de Alfredo Tomé Diniz, com o NIF 173612776, 
com morada em rua da Liberdade, n.º 18, lugar de Praia da Vieira, freguesia de Vieira de 
Leiria, concelho de Marinha Grande. 
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Mais delibera informar: 
 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a 

contar da data da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
 

2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de Edificação e 
Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da autorização de utilização 
referente a obras legalizadas é sempre precedida de vistoria municipal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

10. Req.º nº 930/20, datado de 28/08/2020 - Proc.º n.º 152/19, datado de 24/04/2014 - 
António José Teixeira Coelho 

 
739 - Presente requerimento n.º 930/20, datado de 2020/08/28, constante do processo camarário 
n.º 152/19, subscrito por António José Teixeira Coelho, com o NIF 233411437, com residência 
em rua Serpa Pinto, n.º 53, freguesia e concelho de São Brás de Alportel, referente ao pedido de 
licenciamento da obra de construção de “Construção de moradia unifamiliar, muros e 
piscina”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Dona Mariana Barosa, lugar de 
Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 2300 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
número 3537, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 
2020/02/26. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/09/09, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Construção de moradia 
unifamiliar, muros e piscina”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Dona Mariana 
Barosa, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 2300 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 3537, com o número de processo 152/19, com 
data de entrada em 2019/04/24, apresentado por António José Teixeira Coelho, com o NIF 
233411437, com residência em rua Serpa Pinto, n.º 53, freguesia e concelho de São Brás de 
Alportel, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio na estrema do prédio confinante com a rua Dona Mariana 
Barosa, em calçada de pedra calcária com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após 
execução de camada de base em tout-venant com 0,15m de espessura. O lancil deverá 
ser em betão pré-fabricado com uma largura de 0,15m e na zona da entrada deverá ser 
utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e lancil lateral com cantos de 
acabamento.  
 
 



 

Página 28 de 37 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 19/10/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 35 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 40,85m2, ao longo da 
frente do prédio confinante com a rua Dona Mariana Barosa, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E 
ENQUADRAMENTO”, com o número “01R”, datada de “OUTUBRO 2019”, entregue a 
coberto do requerimento n.º 1821/19, datado de 2019/11/04, ficando a emissão da 
Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela 
Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do 
RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do 
respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

11. Req.º nº 11/20, datado de 08/01/2020 - Proc.º n.º 3/20, datado de 08/01/2020 - Júlio 
Fernandes Calvete 

 
740 - Presente requerimento n.º 11/20, datado de 2020/01/08, constante do processo camarário 
n.º 3/20, em nome de Júlio Fernandes Calvete, com o NIF 121103323, com residência em rua 
Ponte da Eira, n.º 5, lugar de Escoura, freguesia e concelho de Marinha Grande, relativo ao 
pedido de licenciamento da obra de “Construção de edifício de habitação unifamiliar, muros 
de vedação e demolição do existente”, a levar a efeito num prédio urbano sito no lugar de 
Escoura, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 11518 e inscrito na respetiva matriz predial urbana da 
freguesia e concelho de Marinha Grande sob o artigo número 4654. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2020/05/19, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais e 
regulamentares aplicáveis, nomeadamente as constantes no n.º 10 do art. 5.º do regulamento do 
Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, pelo facto de apresentar uma área bruta de 
construção de 287,19m2, superior à área bruta de construção máxima admissível para o prédio 
de 226,50m2, resultando assim num índice de construção bruto de 0,317, superior ao índice de 
construção bruto admissível de 0,25. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Construção de edifício de 
habitação unifamiliar, muros de vedação e demolição do existente”, a levar a efeito num 
prédio urbano sito no lugar de Escoura, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 11518 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana da freguesia e concelho de Marinha Grande sob o artigo 
número 4654, apresentado por Júlio Fernandes Calvete, com o NIF 121103323, com 
residência em rua Ponte da Eira, n.º 5, lugar de Escoura, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, bem como do parecer técnico datado de 2020/05/19, a Câmara Municipal delibera 
notificar o requerente, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento 
Administrativo – CPA, para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA PRÉVIA, por escrito, no 
prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da pretensão, nos termos do 
disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, nomeadamente por violar normas 
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes no n.º 10 do art. 5.º do 
regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, pelo facto de apresentar uma 
área bruta de construção de 287,19m2, superior à área bruta de construção máxima  
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admissível para o prédio de 226,50m2, resultando assim num índice de construção bruto 
de 0,317, superior ao índice de construção bruto admissível de 0,25. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
 

12. “Requalificação da Rua e Travessa do Mirante – CP n.º 17/2018” – Aprovação da 
revisão de preços. 

 
741 - Presente informação da DQV com a ref.ª LS-43.2020, de 16 de setembro, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se propõe a aprovação da revisão de preços da empreitada 
de “REQUALIFICAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DO MIRANTE”, no valor de 630,35€ (seiscentos 
e trinta euros e trinta e cinco cêntimos), que acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
 
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, do art. 382º, n.º 1, do Código dos Contratos Públicos e do 
Decreto – Lei N.º 6/04, de 6 de janeiro, no âmbito do contrato de empreitada de 
“REQUALIFICAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DO MIRANTE”, em que é cocontratante a firma 
“DELFIM DE JESUS MARTINS & FILHOS, L.DA”, delibera aprovar a revisão de preços no 
valor de 630,35€ (seiscentos e trinta euros e trinta e cinco cêntimos), que acresce IVA à 
taxa legal em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

13. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira - Fase 4 – CP n.º 19/2017” – Aprovação da revisão de preços. 

 
742 - Presente informação da DQV com a ref.ª LS-53.2020, de 18 de setembro, que se dá por 
integralmente reproduzida, através da qual se propõe a aprovação da revisão de preços da 
empreitada de “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA 
E CHARNECA DA AMIEIRA - FASE 4”, no valor de 4.989,74€ (quatro mil, novecentos e oitenta e 
nove euros e setenta e quatro cêntimos), que acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
 
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, do art. 382º, n.º 1, do Código dos Contratos Públicos e do 
Decreto – Lei N.º 6/04, de 6 de janeiro, no âmbito do contrato de empreitada de “REDE DE 
SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA 
AMIEIRA - FASE 4”, em que é cocontratante a firma “CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, 
SA”, delibera aprovar a revisão de preços no valor de 4.989,74€ (quatro mil, novecentos e 
oitenta e nove euros e setenta e quatro cêntimos), que acresce IVA à taxa legal em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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14. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída 
norte da ZIMG - Fase 2 – CP n.º 15/2018” – Aprovação de trabalhos a menos. 

 
743 - Presente informação da DQV, com a ref. LS_63.2020 que propõe a aprovação de trabalhos 
a menos, no valor de 898,25€ (oitocentos e noventa e oito euros e vinte e cinco cêntimos), ao 
qual acresce IVA à taxa legal em vigor, da empreitada “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA 
MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG - FASE 2”, 
adjudicada à firma “CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, SA”, 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 artigo 379º do CCP. 

 
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, e do art. 379º do Código dos Contratos Públicos, no âmbito 
do contrato de empreitada de “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE 
(ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG - FASE 2”, em que é cocontratante a 
firma “CONTEC - Construção e Engenharia, SA”, delibera aprovar trabalhos a menos no 
valor de 898,25€ (oitocentos e noventa e oito euros e vinte e cinco cêntimos), ao qual 
acresce IVA à taxa legal em vigor. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

15. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira - Fase 2” – Concurso Público n.º 13/2019 – Suspensão parcial dos 
trabalhos. 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Mais um atraso de 90 dias num percalço numa obra de saneamento, por responsabilidade do 
sector de projeto a cargo do vereador Caetano, que executou o projeto e adjudicou a obra, sem 
acautelar a passagem do coletor e ligações ao emissário, não negociando com os proprietários e 
deste modo, como é obvio, não tinham a anuência destes. E não é por o proprietário levantar 
qualquer problema, como vimos na reunião passada, foi apenas por incúria da Câmara em não 
ter falado com o proprietário antes da realização da obra. Agora vamos atrasar mais 3 meses.” 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que este prazo começou no dia 04/08, é uma paragem 
parcial, e a obra vai ser retomada amanhã. 
O importante é realçar que finalmente a população da Amieira vai ter saneamento. 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
744 - Presente informação da DQV, com a ref.ª EM-17/2020, de 12 de outubro, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a suspensão parcial da obra de “REDE DE SANEAMENTO DE 

ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA - FASE 2”, sustentada na 
“impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, devido à ausência de elementos de 
natureza técnica a fornecer pelo contraente público” e na “necessidade de estudar alterações a 
introduzir ao projeto”. 
 
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 dos artigos 297º, alínea 
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a), e 365º, alínea b), ambos do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada 
de “Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira - Fase 2”, em que é cocontratante a firma “Construções António Emílio Gomes & 
Filhos, L.da”, delibera aprovar a suspensão parcial da obra, designadamente dos 
trabalhos referentes ao coletor E1, por um período estimado de 91 dias, com efeitos a 
partir de 04 de agosto de 2020, por “impossibilidade temporária de cumprimento do 
contrato, devido à ausência de elementos de natureza técnica a fornecer pelo contraente 
público” e “necessidade de estudar alterações a introduzir ao projeto”, respetivamente. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

 
 

16. Autorização para pagamento de taxas em prestações 
 
745 - Presente os requerimentos: 
 
-registo de entrada E/8345/2020 em que Carmina Serrana Gomes, solicita à Câmara Municipal o 
pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 1433 do Cemitério de Casal Galego, 
no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
-registo de entrada E/6104/2020 em que Mariana Filipe Ribeiro Silva Santos, solicita à Câmara 
Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 115 do Cemitério de 
Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
-registo de entrada E/7379/2020 em que Anabela Maria Ferreira da Silva Alves, solicita à Câmara 
Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 1170 do Cemitério de 
Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
-registo de entrada E/7895/2020 em que José Manuel Silva Garriapa, solicita à Câmara Municipal 
o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 977 do Cemitério de Casal Galego, 
no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
-registo de entrada E/8454/2020 em que Maria Teresa Cardoso Leitão Portela, solicita à Câmara 
Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 1817 do Cemitério de 
Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
-registo de entrada E/8687/2020 em que Lídia dos Santos Marques Sousa, solicita à Câmara 
Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 1339 do Cemitério de 
Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
-registo de entrada E/8748/2020 em que Paulo Jorge das Neves Fialho, solicita à Câmara 
Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 1417 do Cemitério de 
Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
 
Nos termos do nº 1 do artigo 17.º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, a 
Câmara Municipal pode autorizar o pagamento em prestações das taxas nele previstas, mediante 
requerimento fundamentado e acompanhado dos elementos previstos no n.º 2 do citado artigo. 
 
Presentes as informações nºs 05/AF, 06/AF, 07/AF, 08/AF, 09/AF, 10/AF e 11/AF de 12 de outubro 
de 2020, onde se confirma que os pedidos estão instruídos e acompanhados dos elementos 
previstos no n.º 2 do artigo 17.º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha 
Grande. 
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Assim, ao abrigo da competência prevista no nº 1 do artigo 17.º do Regulamento de Taxas 
do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal delibera autorizar aos requerentes 
identificados o pagamento da taxa de concessão das sepulturas perpétuas do Cemitério 
de Casal Galego, em 8 prestações mensais. 
 
Mais delibera anular as guias de receita nºs 3884 de 15/07/2020, 3888 de 15/07/2020 e 6374 
de 07/10/2020, todas no valor de 1.000,00€, para que sejam emitidas as guias de receita 
referentes às prestações. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 

17. Pedido de indemnização - Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua de Casal 
Galego – Concorrência de culpas - Audiência prévia. 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Mais um exemplo dum munícipe que caiu num buraco duma estrada esburacada do nosso 
concelho. Nada de novo. 
Mas é mais um munícipe a quem a Câmara criou dificuldades e aborrecimentos, para alem da 
indeminização que a Câmara tem de pagar, por este executivo permanente não resolver o 
problema do mau estado em que estão muitas das nossas ruas e estradas, e que insistem em 
não resolver na totalidade, vão fazendo algumas… é muito poucochinho.” 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
746 - Presente requerimento apresentado em 16-03-2020, por  Daniel Toscano, Advogado, na 
qualidade de mandatário de Margarida Vasconcelos Domingues, titular do NIF 264979907, 
residente na Rua das Forcadas, n.º 77, Cabeços da Garcia, Marinha Grande (2430-014, com 
registo de entrada E/2828/2020, no qual relata que a sua cliente, quando circulava na Rua de 
Casal Galego, no dia 04-03-2020, pelas 08H30,  foi surpreendida com um buraco de largas 
dimensões na via pública, que não estava sinalizado e que provocou o rebentamento do pneu do 
veículo automóvel de matricula 55-NM-58, tendo chamado a Autoridade Policial ao local. 
 
Presente participação de acidente da PSP. 
 
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 informação jurídica n.º I/1755/2020, de 02-10-2020, 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 da autarquia, 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 a lesada, 
Margarida Vasconcelos Domingues, titular do NIF 264979907, pelos danos que não 
teriam existido se o local estivesse devidamente reparado ou sinalizado, de modo a 
 



 

Página 33 de 37 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 19/10/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
prevenir o acidente e a impedir os danos no pneu e jante da viatura conduzida por aquela 
(ou de qualquer outra que por ali circulasse). 
 
Da prova produzida conclui-se, igualmente, 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 da própria condutora 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 entroncamentos, ladeada de edifícios habitacionais em que a 
condutora deveria ter adotado uma velocidade especialmente moderada que teria 
permitido contornar o buraco e evitar os danos que ora imputa ao Município. 
(…) 
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 da condutora - sendo essa proporção que 
permitirá, então, fixar o “quantum” da indemnização da requerente, face ao valor 
comprovado dos danos, computados em 402,33€, com IVA incluído.”. 

 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de direito 
constantes da citada informação n.º I/1755/2020, que fica anexa à presente ata e que aqui 
se dá para todos os legais efeitos por integralmente reproduzida, delibera notificar o 
mandatário da requerente, Dr. Daniel Toscano, 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 a condutora do veículo e, em consequência, fixar a 
indemnização no valor de 201,17€ (duzentos e um euros e dezassete 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. 
 
 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

18. Reabilitação da Rede Viária na Freguesia de Marinha Grande” – Concurso Público 
n.º 34/2019-Aprovação de trabalhos complementares  

 
747 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com referência RV/23/2020 de 12 de outubro, que se dá por integralmente 
reproduzida, relativa à empreitada de “Reabilitação da Rede Viária na Freguesia de Marinha 
Grande” adjudicada à empresa Matos & Neves, Ld.ª, na qual se propõe: 
 
- a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista a preços contratuais, no 
valor total de 1.260,40€ (mil duzentos e sessenta euros e quarenta cêntimos); 
 



 

Página 34 de 37 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 19/10/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 - a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista a preços acordados, no 
valor total de 1.919,50€ (mil novecentos e dezanove euros e cinquenta cêntimos); 
 - a aprovação de peça desenhada- 02A; 
- a fixação do prazo de execução em cinco dias que determina a prorrogação do prazo de 
execução da empreitada pelo mesmo período de tempo. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos termos 
do 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, e dos artigos 370.º, nºs 1 e 2, 373.º, n.º 2, 374.º e 378.º, n.º 3, 
todos do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de 
“Reabilitação da Rede Viária na Freguesia de Marinha Grande”, em que é cocontratante a 
empresa Matos & Neves, Ld.ª, delibera aprovar :  
 
a) trabalhos complementares de natureza não prevista a preços contratuais, no valor total 
de 1.260,40€ (mil duzentos e sessenta euros e quarenta cêntimos) acrescidos de IVA à taxa 
legal; 
b) trabalhos complementares de natureza não prevista a preços acordados, no valor total 
de 1.919,50€ (mil novecentos e dezanove euros e cinquenta cêntimos) acrescidos de IVA à 
taxa legal; 
c) Peça desenhada- 02A; 
d) a fixação do prazo de execução em cinco dias que determina a prorrogação do prazo de 
execução da empreitada pelo mesmo período de tempo; 
e) a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 

19. Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira- Fase 2 - Concurso público n. º 13/2019. Aprovação de trabalhos 
complementares 

 
748 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com referência CS/48/2020 de 13 de outubro, que se dá por integralmente 
reproduzida, relativa à empreitada de “Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da 
Amieira e Charneca da Amieira- Fase 2” adjudicada à empresa António Emílio Gomes & Filhos, 
Ld.ª, na qual se propõe:  
- a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista a preços acordados, no 
valor total de 992,85€ (novecentos e noventa e dois euros e oitenta e cinco cêntimos);  
- a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 497,00 € (quatrocentos e noventa e sete euros);  
- a fixação do prazo de execução em quinze dias que determina a prorrogação do prazo de 
execução da empreitada pelo mesmo período de tempo.  
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos termos 
do 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, e dos artigos 370.º, nºs 1 e 2, 373.º, n.º 2, 374.º, 378.º, n.º 3 e 
379.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada 
de “Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira- Fase 2”, em que é cocontratante a empresa António Emílio Gomes & Filhos, Ld.ª, 
delibera aprovar :  
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a) trabalhos complementares de natureza não prevista a preços acordados, no valor 
total de 992,88€ (novecentos e noventa e dois euros e oitenta e cinco cêntimos) 
acrescidos de IVA à taxa legal;  

b) a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 497,00 € (quatrocentos e noventa e 
sete euros);  

c) a fixação do prazo de execução em quinze dias que determina a prorrogação do 
prazo de execução da empreitada pelo mesmo período de tempo;  

d) a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

20. Requalificação do Espaço Público - Reparação de Pavimentos em Calçada - 
Concurso público n.º 35/2020 – deliberação inicial  

 
749 - O sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref.ª CS/50/2020 e projeto de execução, cuja coordenação foi 
assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças desenhadas e peças 
escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e justificativa, caderno de 
encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de procedimento, plano de segurança e 
saúde, mapa de quantidades e orçamento, plano de prevenção e de gestão de resíduos 
referentes à obra em epígrafe. 
O preço base do concurso é de 55.087,50€ (cinquenta e cinco mil, oitenta e sete euros e 
cinquenta cêntimos) e o prazo de execução é de 45 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, alínea 
b), 22.º, alínea b, 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1 e 69.º, n.º 2, , todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com os artigos 16.º, n.º 2, 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, na sua 
redação atual, delibera: 
 

a) tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 
identificadas; 

b) escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 
contrato, de acordo com o orçamento que integra o projeto de execução; 

c) autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 
d) aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de 

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: 
Cristina Silva (Presidente), Rui Vicente (Vogal), Isabel Alves (Secretária) e como 
suplentes Alexandre Fava e Miguel Figueiredo. 

f) delegar a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do procedimento no júri do procedimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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5. P.A. N.º 116/2020-AP/DGT – “Elaboração de projetos de arquitetura e especialidades 

para a nova piscina municipal”. Abertura de procedimento de contratação pública.  
 
 
Foi retomado o ponto, com a presença da Dr.ª Inês Marrazes, Chefe da Divisão de Gestão do 
Território, e do Arqt.º Miguel Figueiredo, técnico da mesma Divisão. 
 
A Sr.ª Presidente explicou as dúvidas dos Srs. Vereadores sobre as alterações que pretende 
introduzir no programa de procedimento. 
 
O Arqt.º Miguel Figueiredo disse que não tem mais a acrescentar ao que a Sr.ª Presidente 
disse. Não vê inconveniente na retirada da referência numérica, uma vez que a sua retirada 
aumenta o universo. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano questionou se não retira qualidade à prévia qualificação. 
 
O Arqt.º Miguel Figueiredo disse que não, até abre mais o leque. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho perguntou se essa abertura do leque não diminui a 
qualificação. 
 
O Arqt.º Miguel Figueiredo referiu que não retira qualificação ter feito uma piscina o ano 
passado ou há 20 anos, terá é que ser revisto todo o caminho legislativo. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que as suas dúvidas se prendiam com o facto de ter sido 
escrito uma coisa e agora vir propor-se alterar. 
Agradeceu ao Arqt.º Miguel Figueiredo o esclarecimento. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que a outra questão tem a ver com as plantas 
que não são coincidentes, e da análise de uma delas depreende-se que a piscina vai ocupar 
uma área destinada a outro equipamento.  
Este projeto vai eliminar um equipamento previsto no Plano de Pormenor da Zona Desportiva, e 
é preciso dizer se vai ou não violar um instrumento de gestão territorial. 
 
O Arqt.º Miguel Figueiredo informou que no programa está expresso o local onde a piscina vai 
ser edificada. Percebe a confusão, mas pode ser clarificado. A planta de localização é 
meramente indicativa, e não é com base nesta que se vai efetuar o projeto. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro agradeceu a explicação, e aquilo que quer é aprovar o 
projeto com a segurança de que não se está a violar o PP da Zona Desportiva e que se 
enquadra nos instrumentos de gestão territorial em vigor. 
 
A Dr.ª Inês Marrazes e o Arqt.º Miguel Figueiredo garantiram que não há qualquer violação. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que administrativamente entende que essa 
informação deverá ficar registada por escrito. 
 
A Sr.ª Presidente referiu, face ao que foi dito, e já que se vão reunir para falar sobre a revisão 
do PDM, que o melhor é retirar o ponto, e fazer uma reunião extraordinária onde irá ser 
incluído e mais algum assunto que seja necessário. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que tem ainda mais uma questão sobre o critério da 
escolha, que é unicamente o da proposta mais vantajosa. 
Entende que deve haver mais critérios, designadamente a valia técnica do projeto apresentado, 
para não vir a ser apresentado um qualquer “mamarracho”.  
Este é talvez o maior investimento dos últimos anos no concelho, e por isso sugere que seja 
também colocado o critério da valia técnica. 
 
A Sr.ª Presidente disse que vai analisar essa sugestão, agradeceu a disponibilidade dos 
dois técnicos e anunciou a retirada do ponto, que irá ser agendado para a reunião 
extraordinária da próxima sexta-feira. 
 
 
 

 
 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 19:30 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.  

 


