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Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, reuniu em videoconferência, a 

Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência da Presidente, Cidália Maria de Oliveira 
Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra.  

• Lara Marques Lino; 

• Nuno Filipe Gomes de Brito; 
 

 
A Sra. Presidente abriu a reunião pelas 14:40 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada. 
 
A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho chegou pelas 15h00 devido a compromissos 

profissionais, tendo informado previamente a Sra. Presidente. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira comunicou em 02/12/2020, nos termos 

do disposto no artigo 78.º, em conjugação com o n.º 1 do artigo 79.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, atualizadas, que por 
motivos pessoais não poderá comparecer a esta reunião, pelo que solicitou a justificação da sua 
falta, sendo substituído em todas as suas funções enquanto Vereador pelo candidato n.º 4 da lista 
do MpM – Movimento pela Marinha, Sr. Nuno Filipe Gomes de Brito. 
 

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 
 
Sem inscritos nesta data. 
 

 
 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
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ORDEM DO DIA 
 

 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 

1. Aprovação da ata n.º 36, da reunião extraordinária realizada no dia 23 de outubro de 
2020 

2. Aprovação da ata n.º 37, da reunião ordinária realizada no dia 02 de novembro de 
2020 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

3. Resumo de Tesouraria do dia 25 de novembro de 2020 
4. P.A. n.º 121/2020-AP/DAF – Contratação de seguros para o Município da Marinha 

Grande, para o ano de 2021 – Adjudicação  
5. Imposto Municipal sobre Imóveis. Dedução da Taxa de Imposto Municipal sobre 

Imóveis nos termos do artigo 112.º-A do CIMI  
6. Imposto Municipal sobre Imóveis. Fixação da taxa respeitante ao ano de 2020 a 

liquidar no ano de 2021  
7. Percentagem de participação variável no IRS – rendimentos de 2021 a liquidar em 

2022  
8. Lançamento da derrama relativa ao ano de 2020 a cobrar em 2021   
9. Proposta de Instrumentos Previsionais do Município da Marinha Grande para o ano 

de 2021: Demonstrações orçamentais previsionais, para o período de 2021/2025, 
demonstrações financeiras previsionais e Mapa de Pessoal   

10. Autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais  
  
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

11. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 -Troço 4 - Ciclovia da Portela – 
Aprovação do Projeto de Execução 

 
GESTÃO URBANÍSTICA 

12. Req.º nº 967/20, datado de 08/09/2020 - Proc.º n.º 40/20, datado de 10/02/2020 - 
Héber Elói Rodrigues 

13. Req.º nº 503/20, datado de 08/05/2020 - Proc.º n.º 50/20, datado de 17/02/2020 - 
Mário Carvalheiro da Cruz, Maria Cristina Guerra Luís da Cruz 

14. Req.º nº 705/20, datado de 26/06/2020 - Proc.º n.º 85/18, datado de 08/03/20189 - 
Margarida Maria Rodrigues Bento 

15. Req.º nº 562/20, datado de 28/05/2020 - Proc.º n.º 51/20, datado de 17/02/020 - Mário 
Carvalheiro da Cruz e Maria Cristina Guerra Luís da Cruz 

16. Req.º nº 1016/20, datado de 22/09/2020 - Proc.º n.º 345/20, datado de 22/09/2020 - 
PRIMAWORLD, S.A 

17. Req.º nº 233/20, datado de 07/02/2020 - Proc.º n.º 36/20, datado de 07/02/020 - 
Gilberto Cordeiro Vaz 

18. Req.º nº 1258/20, datado de 18/11/2020 - Proc.º n.º 120/20, datado de 02/05/2020 - 
António Dias Teixeira e Maria Antónia Azevedo de Oliveira Teixeira 

19. Req.º nº1204/20, datado de 04/11/2020 - Proc.º n.º 452/18, datado de 24/10/2018 - 
MLRZ - Sociedade Imobiliária, Lda. 
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20. Req.º nº 792/20, datado de 23/07/2020 - Proc.º n.º 235/20, datado de 23/07/2020 - 
Satelite Expansion Unipessoal, Lda 

21. Req.º nº 933/19, datado de 28/05/2019 - Proc.º n.º 188/19, datado de 28/05/2019 - 
António Pereira Vieira 

22. Req.º nº 965/20, datado de 08/09/2020 - Proc.º n.º 302/20, datado de 28/08/2020 - 
Vítor José da Silva Gomes 

23. Req.º nº 471/20, datado de 24/04/2020 - Proc.º n.º 307/20, datado de 24/04/2020 – 
Edgar Lopes Lavos e Inês Rita Guerreiro Reis 

24. Req.º nº 1272/20, datado de 24/11/2020 - Proc.º n.º 480/20, datado de 24/11/2020 - 
Associação Social, Cultural e Desportiva Casal Galego 

25. Req.º nº 660/20, datado de 19/06/2020 - Proc.º n.º 104/06, datado de 15/02/2006 - 
Carlos Alberto Santos Ruivo 

26. Req.º nº 591/20, datado de 04/06/2020 - Proc.º n.º 83/13, datado de 03/04/2013 - de 
Ana Catarina Barroca Batista 

27. Req.º nº 916/20, datado de 27/08/2020 - Proc.º n.º 38/18, datado de 06/02/2018 - 
Marco António Duarte Alves Laranjeira 

28. Req.º nº 877/20, datado de 14/08/2020 - Proc.º n.º 445/18, datado de 16/10/2018 - 
Plásticos Futura, Lda. 

29. Perigosidade de diversas chaminés antigas – determinação de realização de vistoria 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

30. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira - Fase 2 - Concurso Público n.º 15/2019” – Aprovação de trabalhos a menos. 

31. “Requalificação da Cantina Escolar da Embra – CP n.º 22/2018” – Aprovação de 
trabalhos a menos. 

32. “Requalificação do Centro Azul - S. Pedro de Moel - CP n.º 18/2020” – Aprovação do 
plano de trabalhos. 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

33. Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente. 
Deslocações de alunos no âmbito do ensino articulado   

34. Alimentação escolar e atividades de ensino e apoio à família do pré-escolar, 
referentes aos meses de março e abril de 2020   

35. Alimentação escolar e atividades de ensino e apoio à família do pré-escolar – Ano 
letivo 2020-2021 – Necessidade de alterações ao procedimento de faturação  

  
 PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

36. Celebração de acordo de regularização de dívida referente à arrendatária, residente 
no Bairro do Camarnal, nº 28, Ordem, Marinha Grande.  

37. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do 
inquilino residente na Praceta da Liberdade, Bloco 8, 1º drt., Casal de Malta   

38. Celebração de acordo de regularização de dívida referente à arrendatária, residente 
na Praceta da Liberdade, Bloco, 3, r/c drt., Casal de Malta, Marinha Grande.   

39. Transmissão do direito de arrendamento por falecimento do titular do contrato de 
arrendatário. Bairro do Camarnal n.º 28 – Marinha Grande  
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 ATIVIDADE FÍSICA 

40. Adenda contrato programa – Sporting Clube Marinhense. Obras de conservação e 
reabilitação das instalações.   

41. Adenda contrato programa – Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º janeiro. 
Requalificação das instalações  

   
INTERVENÇÃO CULTURAL 

42. Adenda contrato programa - Sport Operário Marinhense. Obras de conservação e 
beneficiação de balneários. Departamento de dança  

 
 

DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

43. TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M., Unipessoal, S.A. 
Instrumentos de Gestão Previsional para 2021 - Mandato Discriminado  

44. Prorrogação de prazo de duração do contrato-programa celebrado com a Associação 
São Silvestre - Ratificação de despacho 

45. Prorrogação do prazo do início de construção previsto na alínea b) da Escritura de 
Constituição de Direito de Superfície a favor da Associação Social, Cultural e 
Desportiva de Casal Galego, lavrada a 21 de fevereiro de 2007 - Ratificação de 
despacho   

46. Pedido de indemnização - Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua de Casal 
Galego – Concorrência de culpas - Audiência prévia – Alegações – Decisão final 

 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

47. Reformulação do sistema de semaforização da rua João Pereira Venâncio, rua 
Manuel Pereira Roldão e rua do Salgueiro - Concurso público n.º 37/2020. Concurso 
deserto 

48. CP 05/2020 - Obras de acalmia de tráfego - desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. 
João Pereira Venâncio - Reclamação do ato de adjudicação 

49. Requalificação da Rua da Portela Marinha Grande – Cedência de 15m² de terreno- 
artigo 5934  

50. Requalificação da Rua da Portela Marinha Grande – Cedência de 9m² de terreno: artº 
7608 

51. Requalificação da Rua da Portela – Cedência de 14,00m² de terreno do artigo 19294 
52. Requalificação da Rua da Portela – Cedência de 17,50m² de terreno do artigo n.º 

10593 
53. Requalificação da Rua da Portela – Cedência de 14,80m² de terreno do artigo 11194 
54. Requalificação da Rua da Portela – Cedência de 11,00m² de terreno do artº 10256 
55. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria– Cedência de parcela 

de terreno, do prédio rústico inscrito na respetiva matriz, sob o nº 6168 ARV, freguesia 
de Vieira de Leiria. 

56. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria– Cedência de 
parcelas de terreno, do prédio rústico inscrito na respetiva matriz, sob o nº 142 ARV, 
freguesia de Vieira de Leiria.  

57. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria– Cedência de 113 m² 
de terreno-   artigo matricial nº 122   

58. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria– Cedência de 153,80 
m² de terreno-   artigo matricial nº 141  

59. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria– Cedência de 
parcelas de terreno, do prédio rústico inscrito na respetiva matriz, sob o nº 6069 ARV, 
freguesia de Vieira de Leiria. 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
 
A Sra. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de 
intervir. 
 
 
O Sr. Vereador Nuno Brito cumprimentou todos os que acompanham a reunião, e tendo 
em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o seu conteúdo: 
 
 
“1. Felicitações 
Pretendemos felicitar o selecionador nacional de ciclismo de pista o marinhense Gabriel 
Mendes, pelo desempenho no último Campeonato Europeu de pista, em que todos os ciclistas 
selecionados subiram ao pódio. Para além deste desempenho viu confirmada a sua presença 
nos Jogos Olímpicos do próximo ano, como treinador da ciclista Maria Martins. 
 
2. Qual o ponto de situação das obras no Mercado do Parque Municipal de Exposições? Era 
suposto que as novas obras estivessem prontas em novembro. Como está esse processo?  
Por outro lado, já se abandonou a ideia de um mercado novo?” 
 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o seu 
conteúdo: 
 

 
“1. Cidadania ativa 
1. 1. Associação de pais da EB1/JI João Beare 
Remeteu um email através do qual dá conta da necessidade de obras de conservação e 
beneficiação da EB1/JI João Beare, designadamente: requalificação dos espaços interiores 
dos edifícios (há buracos nas paredes, o chão abana, o estuque está a cair, os edifícios estão 
muito danificados/degradados), a instalação de uma cobertura entre os edifícios (com ligação 
também à mediateca), conservação do exterior dos edifícios e obras de melhoria dos espaços 
exterior/equipamento infantil.  
Para além disto reporta uma coisa extraordinária: 
a) Remeteu diversas comunicações para a Câmara Municipal não tendo obtido resposta às 
mesmas, designadamente em emails enviados a 28 de setembro e a 12 de novembro de 2020.  
b) Refere que em contexto presencial (reuniões), os Sr.es Vereadores Obras Públicas e da 
Educação terão abordado um plano de requalificação da escola nos dias 8 de janeiro e 27 de 
fevereiro de 2020; 
c) Dá nota de que não pode “deixar de registar a pouca consideração que o assunto em apreço 
tem merecido à Autarquia” o que os vereadores do MpM lamentam. 
 
Sobre este assunto há ainda duas coisas curiosas: 
1.ª - Na revisão de 14/05/2020, foi incluída uma rubrica “REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA 
JOÃO BEARE”, com verba de 55.350,00 €. 
2. Na proposta de orçamento para 2021 está uma rubrica REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA 
JOÃO BEARE, com verba definida de 20.000,00 € 
 
Pelo que se percebe, temos várias questões: 
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a) Há uma verba inscrita em 2020 para requalificar a escola este ano o que não sucedera; 
b) Prevê-se uma verba para requalificação escolar no ano 2021, mas com uma verba muito 
inferior ao que estava previsto. Porquê? 
c) Com a dimensão e características desta escola, porque não é realizada uma intervenção 
de fundo e se requalifica os espaços escolares ao nível da modernização dos centros 
escolares? A escola tem intervenções do tipo “remendos”. Na nossa opinião é precisamente 
este equipamento e um nível de intervenção estrutural que se justifica fazer para um 
equipamento que tem 273 alunos.  
 
2. Programação/iluminação de Natal 
Na última reunião a Vereadora Célia falou de um decréscimo do investimento na animação de 
Natal em 50%.  
O que pretendo saber é se houve decréscimo na aquisição da iluminação e quanto foi gasto?  
A nossa ideia é a de que seja definida uma verba para medidas de apoio ao comércio local. 
 
3. Concursos de recrutamento de pessoal 
EM 2018/2019 iniciaram diversos procedimentos concursais. Qual o ponto de situação dos 
mesmos. Há concorrentes que nos têm reportado que a Câmara nada lhes disse desde que 
entregaram o processo de candidatura. Não se percebe por que razão a Câmara Municipal a 
precisar tanto de recursos humanos e não dá andamento aos processos de recrutamento que 
lhe permitem suprir esta necessidade. 
 
4. Programa PARES 
Recordo que desde que fiz uma proposta concreta para que a Câmara municipal estimulasse 
as instituições a concorrer (07.09.2020), antes do PARES estar regulamentado, criasse uma 
equipa multidisciplinar de apoio (área social, jurídica, financeira e urbanismo) e assumisse o 
compromisso do pagamento da componente não elegível para que as candidaturas do 
concelho tivessem uma maior potencial de aprovação. 
 
Folgo em saber que depois da última reunião, apenas no dia 18Nov, é que as instituições 
foram contactadas para informarem do seu interesse no processo de candidatura. Ou seja, 
quase no limite do prazo de candidatura. Na minha opinião isto expressa o verdadeiro 
interesse, ou melhor, desinteresse deste executivo permanente em ter mais respostas sociais 
e em apoiar as instituições nesta área. 
 
5. A promiscuidade do exercício das funções públicas 
Vou ainda falar da promiscuidade do exercício das funções púbicas a propósito duma 
intervenção pública da Administradora da TUMG, datada de 19Nov2020, em várias dimensões 
das redes sociais. 
 
A promiscuidade do exercício das funções púbicas leva a que as pessoas percam a cabeça 
para dizerem as maiores barbaridades que lhe ocorrem para justificar coisas injustificáveis. 
Se a Administradora da TUMG não consegue distinguir os limites, isto é, onde fica a Dr.ª 
Fátima Cardoso Administradora da TUMG e a cidadã Fátima Cardoso, que beneficia da sua  
colocação na função porque tem ligações partidárias ao PS, chegámos ao pior do que é 
desejável para a responsabilidade do exercício de um cargo público. 
 
A propósito das declarações realizadas, sobretudo quando inequivocamente se refere ao MpM 
com aquela expressão «Movimentos», importa registar que para nós não é surpresa que 
Administradora da TUMG, recorra a uma lógica de deturpação cognitiva do todo o 
posicionamento desta força política em matéria de transportes públicos e transportes 
escolares, porque o facto de o MpM defender a internalização dos serviços prestados pela 
TUMG no Município, se manifesta como um prejuízo direto ao seu posto de trabalho atual.  
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Quando entramos num nível da sobrevivência as pessoas costumam reagir de forma mais 
instintiva o que sucedeu com a Dr.ª Fátima nesta publicação do dia 19 de novembro e, até aí, 
até entendemos. 
 
Contudo, isso não lhe confere o direito de faltar à verdade quando afirma que há uma 
desvalorização da vertente social do serviço e uma valorização exclusiva da questão 
económica por parte desses «Movimentos» como ela se refere. Basta ler as declarações de 
voto e as intervenções que temos feito neste órgão a propósito da TUMG para se comprovar 
inequivocamente que não é disso que se trata, mas apenas da realização de um melhor 
serviço com menos custos se os transportes fossem realizados diretamente pela Câmara 
Municipal. Isto sim é a nossa convicção, a da raciocinação dos dinheiros públicos e não a sua 
utilização com recurso a estruturas que alimentam cargos, em regra, não por mérito próprio 
(porque não há concurso de acesso) mas por designação política associada ao partido da 
força em funções permanentes.” 
 
 
A Sra. Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 
➢ Esclarecimento – Afirmou que faz as suas intervenções dentro dos limites que são a sua 

educação e a liberdade de expressão. Deu oportunidade por duas vezes à Sra. Presidente 
que desmentisse a notícia que saiu no jornal sobre o apoio de “milhões” dado por ocasião 
da tempestade “Leslie”, mas a Sra. Presidente optou por desvalorizar.  
Disse que é uma ofensa para todos os que viram as suas vidas afetadas pelo “Leslie”, ler 
o que foi noticiado. Reafirmou que faz as suas intervenções sobre tudo aquilo que acha 
importante, quer para si, quer para todos os marinhenses. 

➢ Cemitérios – Já apresentaram uma solução, mas a Sra. Presidente continua a achar que 
os cemitérios estão a funcionar bem. A Câmara pode alterar o contrato. O Código dos 
Contratos Públicos prevê, a partir do artigo 311º e seguintes, “modificações objetivas do 
contrato.”, perguntou assim, se a proposta que fizeram, vai ser analisada 
convenientemente. 

➢ Associações – desde o início da pandemia, que afirmamos que as associações e as 
coletividades não são apoiadas como deviam. Efetivamente o ano passado foram 
apoiadas, em cerca de 1 335 000,00€, conforme se lê no relatório da Câmara, mas o que 
aqui não foi dito, é que 66% desse valor, foi atribuído a apenas 7 associações, das quais 
4, são IPSS e levam, e bem, a maior fatia. Obviamente que as associações de valência 
social são indispensáveis, mas o que nós temos vindo a reclamar, são mais apoios para 
o universo das associações ligadas ao desporto, cultura, recreio e lazer. 

➢ Cafetaria d’arte – questionou se já há novidades. 
➢ Mercado no PME – quando é que o mercado está a funcionar em pleno, com as carnes 

e o peixe? 
 
 
A Sra. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores do executivo permanente para 
responderem. 
 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e respondeu o seguinte: 
 
➢ Mercado no PME - as obras já estão a acabar, as bancadas estão montadas e já estamos 

na fase das limpezas e na instalação da sinalética. Mantém-se o objetivo de construir um 
novo mercado. 
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➢ Escola João Beare – esta escola é provavelmente a que tem piores condições, neste 

momento, em todo o Concelho e é uma das que tem mais alunos. Temos reunido com a 
associação de pais e com o agrupamento e aquela escola precisa de uma renovação total. 
O valor que propomos em orçamento é para o projeto, ou seja, o que conseguimos realizar 
num curto, médio prazo.  
Em maio, o reforço na modificação foi para a instalação de monoblocos.  
 

 
A Sra. Presidente referiu ainda o seguinte sobre este assunto que estava a acompanhar este 
projeto, uma funcionária que está de baixa médica há muitos meses, mas o projeto não está 
esquecido, pois a escola tem todas as condições para ser um centro escolar. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano prosseguiu: 
 
➢ TUMG – esclareceu que a administradora da TUMG, está naquele lugar porque tem 

competência para o ocupar e, está à vista de todos, com o aumento da linhas e 
crescimento de passageiros. Não escolhemos as pessoas pelo cartão de militante. 
Informou que, ainda recentemente, convidou para a presidência da assembleia geral um 
cidadão, militante do PCP, que infelizmente não estava disponível, mas a militância não 
nos importa, pois acima de tudo, está a competência das pessoas. 

 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro pediu para intervir e esclareceu que na administração 
pública há 3 formas para exercermos cargos públicos: eleição, nomeação e mérito por 
procedimento concursal. Como não houve concurso, a Dra. Fátima Cardoso foi nomeada. No 
mínimo, deveria ter tido o recato de não fazer comentários de cariz politizado no exercício de 
um cargo público. 
 
 
A Sra. Vereadora Célia Guerra cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e respondeu o seguinte: 
 
➢ Escola João Beare - Temos ido à escola para resolver várias questões. Sei que houve 

mudança recente na associação de pais, mas temos estado em permanente contacto com 
o agrupamento e com o conselho geral. 

➢ Animação de Natal – Houve um decréscimo face ao montante gasto o ano passado. 
Estamos a preparar uma eventual proposta para distribuir o valor não gasto pelas 
instituições de cariz social. 

➢ Iluminação de Natal – foi adjudicada por 100 680,00€, teve um ligeiro acréscimo, que 
está relacionado com as figuras infantis que vamos ter no parque encantado da Cerca. 
Trata-se de uma aposta de forma a apoiar o comércio local trazendo alguma alegria. 

➢ Programa Pares – Enviámos às associações 3 emails sobre este assunto, sendo o 
primeiro email enviado no dia 24 de agosto. 

➢ Apoios coletividades – ainda não fechámos o ano de 2020, mas tenho os valores 
atribuídos em 2018/2019: na área social 234 000,00€ (sem as verbas dos Bombeiros e 
distribuídas por 12 associações), na área desportiva 457 000,00€ (inclui o desporto 
federado e distribuída por 29 clubes e associações) e na área cultural 271 700,00€ 
(distribuída por 16 associações). Os valores foram atribuídos consoante as atividades que 
cada associação realiza. 

 
 
A Sra. Presidente esclareceu ainda o seguinte: 
➢ Mercado – a ideia do novo mercado não está abandonada, mas é preciso haver 

consenso quanto ao local. 



 

Página 10 de 94 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 02/12/2020, 
com continuação no dia 
09/12/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 40 

 
 
 
 
 
 
➢ Recrutamento – o serviço de recursos humanos teve 3 funcionários a menos, durante 

muitos meses, mas esperamos que os concursos estejam concluídos no próximo mês 
de janeiro. 

 
 
A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião e referiu os seguintes assuntos: 
 
➢ Reuniões de Câmara – perguntou onde está a deliberação da Câmara que diz que as 

reuniões deste órgão são por videoconferência. Voltou a frisar que quando a Sra. 
Presidente quiser alterar o local da reunião, tem de perguntar primeiro ao órgão executivo, 
tal como estipula o Regimento e a decisão tem de ser tomada por maioria. 

➢ Notícia sobre “Leslie” – subscreve na íntegra a intervenção da Sra. Vereadora Lara Lino. 
Trata-se duma entrevista que a Sra. Presidente deu ao “Diário de Leiria” em que afirma 
que “foram comprometidos projetos do nosso Município, por causa dos milhões gastos no 
Leslie “. Questionou o jornal sobre este assunto e foi-lhe respondido que a entrevista em 
causa foi feita por email. Quando os munícipes vieram pedir ajuda, a Sra. Presidente disse 
que não se podia criar um fundo de emergência municipal, mas agora já se pode, e muito 
bem. 

➢ Cemitérios – reiteramos que continuam a funcionar mal. Apresentámos uma proposta, 
numa posição colaborativa, no sentido de ser analisada e discutida, pelo que estamos a 
aguardar uma resposta para saber o que foi determinado. 

➢ Associações – A Sra. Presidente afirmou aqui que não percebia a razão pela qual as 
coletividades se queixam, uma vez que tinha gastado 1 300 000,00€, mas 66% desse 
montante, foram para IPSS, e muito bem. Mas para as outras, insistimos, vai muito pouco, 
face ao que as associações dão à nossa terra. 

➢ TUMG – mostrou o seu desagrado face à forma acintosa e provocatória, como a Sra. 
administradora veio para as redes sociais defender o seu partido, pese embora, 
obviamente, tenha liberdade e seja um direito que lhe assiste.  
Solicitou que seja revisto, o horário das linhas que servem a escola Calazans Duarte, dado 
que há um desfasamento de 5/10 minutos, face aos toques de saída e o horário dos 
autocarros. 

➢ Casal de Malta – advertiu para a necessidade urgente de se colocar a proteção no 
patamar do prédio da Câmara, pois já houve lá um acidente grave. 
 

O Sr. Vereador Carlos Caetano referiu que a questão referente ao horário da TUMG, na 
Calazans, vai ser revista. 
 
A Sra. Presidente disse ainda o seguinte: 
 
Reuniões de Câmara – o Regimento quando foi feito também não previa a Pandemia, e nós 
temos de cumprir o que a Lei agora nos obriga. Não fez a leitura da Sra. Vereadora Alexandra, 
mas vai ver para as próximas reuniões como irão proceder.  
Cafetaria d’arte e cemitérios – vai enviar resposta por escrito aos Srs. Vereadores. 

 

 

 

 
 
A Sra. Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia, interrompendo de 
seguida a reunião, para um breve intervalo das 15:50 horas às 16:15 horas. 
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ORDEM DO DIA 

 

 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 

 
1. Aprovação da ata n.º 36, da reunião extraordinária realizada no dia 23 de outubro 

de 2020 
 
840 - Presente a ata n.º 36, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
23 de outubro de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções da Sra. 
Vereadora Célia Guerra e do Sr. Vereador Nuno Brito por motivos de ausência nos 
termos do disposto no nº 3 do artigo 34º do Código do Procedimento Administrativo. 
 
 
 

2. Aprovação da ata n.º 37, da reunião ordinária realizada no dia 02 de novembro 
de 2020 

 
841 - Presente a ata n.º 37, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 02 de 
novembro de 2020, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 6 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 
Vereador Nuno Brito por motivos de ausência nos termos do disposto no nº 3 do artigo 
34º do Código do Procedimento Administrativo. 
 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

 
3. Resumo de Tesouraria do dia 25 de novembro de 2020 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte e cinco de novembro de 
dois mil e vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
13.500.674,59€ (treze milhões, quinhentos mil, seiscentos e setenta e quatro euros e 
cinquenta e nove cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
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4. P.A. n.º 121/2020-AP/DAF – Contratação de seguros para o Município da Marinha 
Grande, para o ano de 2021 – Adjudicação  

 
842 - Presente o processo de aquisição nº 121/2020 – AP/DAF, com o objeto “Contratação de 
seguros para o Município da Marinha Grande para o ano 2021”, realizado de acordo com 
deliberação camarária de 7 de outubro de 2020, acompanhado de relatório final do Júri, datado 
de 25/11/2020, no qual se propõe, face ao critério de adjudicação definido, nomeadamente o 
critério da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliação do preço 
mais baixo, por lote, a adjudicação do Lote 1 à proposta apresentada pelo concorrente Willis 
– Corretores de Seguros, S.A., pelo valor global de 91.241,20 Euros, isento de IVA e o Lote 2 
à proposta apresentada pelo concorrente MDS - Corretor de Seguros, S.A., pelo valor de 
135.448,62 Euros, isentos de IVA, por serem as propostas que apresentam o mais baixo preço 
para cada um dos lotes. 
 
Face ao exposto e depois de analisado o processo de aquisição n.º 121/2020-AP/DAF - 
“Contratação de seguros para o Município da Marinha Grande para o ano 2021”, cujo 
contrato tem de ser celebrado de modo a entrar em vigor a 01.01.2021, 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 e artigo 22º, n.º 7 do 
mesmo diploma legal, por estarmos perante a celebração de um contrato que se revela 
imprescindível para garantir a existência de apólices de seguros a partir de 1 de janeiro 
de 2021, aprovar a proposta constante do referido relatório final e consequentemente: 
➢ adjudicar o Lote 1 à proposta apresentada pelo concorrente Willis – Corretores de 

Seguros, S.A., pelo valor de 91.241,20 Euros, isento de IVA, por ser a proposta que 
apresenta o mais baixo preço para este lote. 

➢ adjudicar o Lote 2 à proposta apresentada pelo concorrente MDS - Corretor de 
Seguros, S.A., pelo valor de 135.448,62, isento de IVA, por ser a proposta que 
apresenta o mais baixo preço para este lote. 

➢ notificar o adjudicatário Willis – Corretores de Seguros, S.A NIPC 500188629, para 
apresentar os documentos de habilitação e para prestar a caução no valor de 
4.562,06 euros, nos termos do disposto nas peças do procedimento. 

➢ notificar o adjudicatário MDS - Corretor de Seguros, S.A. NIPC 501469460, para 
apresentar os documentos de habilitação e para prestar a caução no valor de 
6.772,43 euros, nos termos do disposto nas peças do procedimento. 

➢ aprovar as minutas dos contratos para o Lote 1 e Lote 2, de acordo com o artigo 
98º, nº1, do Código dos Contratos Públicos.  

➢ designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Vânia Santos, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Marina Freitas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

5. Imposto Municipal sobre Imóveis. Dedução da Taxa de Imposto Municipal sobre 
Imóveis nos termos do artigo 112.º-A do CIMI  

 
843 - De acordo com o preceituado na alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, que aprova o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 
intermunicipais, na sua redação atual, o produto da cobrança do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI), constitui receita dos municípios. 
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Conforme estipulado na alínea d) do n.º 1 do art.º 25 do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o valor da taxa do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, mediante proposta da Câmara Municipal, conforme disposto na alínea ccc) do n.º 1 
do art.º 33.º do anexo I do RJAL. 
 
Considerando que com a publicação da Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, Lei do Orçamento 
de Estado para o ano de 2016, foi aditado o art.º 112º-A ao Código do IMI, preconizando uma 
taxa de dedução do IMI nas famílias em função do número de dependentes, que se mantém 
até ao presente. 
 
Considerando que em cumprimento do disposto no n.º 6 do art.º 112.º-A do Código do IMI, a 
Autoridade Tributária e Aduaneira, através de email remetido a esta autarquia, disponibilizou 
a informação relativa ao número de agregados familiares com um, dois, três ou mais 
dependentes, com domicílio fiscal em prédio destinado a habitação própria e permanente 
situado na área territorial do Município. 
 
Considerando que a deliberação que fixa a dedução da taxa de IMI para prédios ou parte de 
prédios urbanos destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu 
agregado familiar, e que seja afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que 
compõem o respetivo agregado familiar, deve ser comunicada à Autoridade Tributária e 
Aduaneira, por transmissão eletrónica de dados, até ao dia 31 de dezembro de 2020, atento 
o disposto no n.º 14 do art.º 112.º do CIMI, na sua redação atual. 
 
Considerando a informação 35RD/2019 de 12 de novembro dos serviços da Divisão 
Administrativa e Financeira. 
 
A Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do anexo I à 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a dedução da 
taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis, para prédios ou parte de prédios urbanos 
destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 
familiar, e que seja afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que compõem 
o respetivo agregado familiar, respeitante ao ano de 2020 a liquidar no ano de 2021, 
atento o disposto no n.º 1 do Art.º 112.º-A do CIMI, na sua redação atual, conforme o 
disposto no quadro seguinte. 
 

N.º dependentes 
do agregado 

familiar 

Dedução 
fixa (em €) 

1 20,00 

2 40,00 

3 ou mais 70,00 

 

Mais delibera remeter a presente proposta à Assembleia Municipal para que o órgão 
deliberativo fixe a mesma nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 25 do anexo I à Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que aprova o RJAL, para 
cumprimento do prazo preceituado no n.º 14.º do art.º 112 do CIMI. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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6. Imposto Municipal sobre Imóveis. Fixação da taxa respeitante ao ano de 2020 a 

liquidar no ano de 2021  
 

A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro disse o seguinte:  

“A questão que se coloca neste ponto prende-se com o facto da proposta em apreço não 
contemplar um agravamento do imposto para a situações dos imóveis em estado degradação 
e não integrar um sinal que nos permita perceber que algo está a ser feito nesta matéria. 

Trata-se de uma situação que já se vem arrastando ao longo dos anos, desde 2017 que 
falamos na necessidade de cumprir a legislação e até ao momento ZERO, nada feito. Em 
2017, a Sr.ª Presidente até disse estar incomodada com a situação e referiu que para o ano, 
entenda-se 2018, as coisas iam ser diferentes. O que mudou? Nada. A proposta vem ao órgão 
exatamente igual.  

Por isso não nos resta alternativa se não o votar contra.” 

 
A Sra. Presidente concordou que, efetivamente já tinham tido esta conversa, mas esclareceu 
que para proceder ao agravamento do imposto, não basta o levantamento dos imóveis na 
zona da ARHU, tem de ser na totalidade dos prédios degradados, um a um, em todo o 
Concelho, só desta forma, pode ser contemplado. 
Este processo estava entregue também à funcionária que estava com o projeto da escola 
João Beare e que se encontra ausente de baixa médica. Lamentavelmente, não tivemos 
condições em termos de recursos humanos para fazer este trabalho e trazer uma outra 
proposta. 
 
A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho perguntou quem era a funcionária e quando é que 
lhe foi pedido para fazer o trabalho ao que a Sra. Presidente respondeu que iria informar-se. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
844 - Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, 
na sua redação atual, que aprova o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 
intermunicipais, o produto da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), constitui 
receita dos municípios. 
 
Conforme estipulado na alínea d) do n.º 1 do art.º 25º do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
compete à Assembleia Municipal fixar anualmente o valor da taxa do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, mediante proposta da Câmara Municipal, conforme disposto na alínea ccc) do n.º1 
do art.º 33.º do anexo I ao RJAL. 
 
Considerando que nos termos do n.º 5 do art.º 112 do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, de ora em diante designado por CIMI, na sua redação atual, os municípios, mediante 
deliberação da Assembleia Municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano aos prédios urbanos, 
dentro dos intervalos preceituados na alínea c) do n.º 1 do mesmo artigo. 
 
Considerando que a deliberação que fixa as taxas do IMI deve ser comunicada à Autoridade 
Tributária, por transmissão eletrónica de dados, até ao dia 31 de dezembro de 2020, atento o 
disposto no n.º 14 do art.º 112.º do CIMI na sua redação atual. 
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Considerando que o intervalo preceituado na alínea c) do n.º 1 do art.º 112.º do CIMI, para os 
prédios urbanos, varia de 0,3% a 0,45 %. 
 
Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da Marinha 
Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais, tais como rede de águas, 
saneamento e rede viária, e da requalificação urbana, cuja execução física e financeira terá 
um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano de 2021. 
 
Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera nos termos da alínea ccc) do n.º 
1 do art.º 33º do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que 
aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para os prédios 
urbanos em 0,3%, respeitante ao ano de 2020 a liquidar no ano de 2021, para que o 
órgão deliberativo fixe as mesmas nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 
25 do anexo I do RJAL, para comunicação à Autoridade Tributária, até 31 de dezembro 
de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e 2 votos contra da Sra. 
Vereadora Ana Alves Monteiro e Sr. Vereador Nuno Brito, do MPM, que proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
 
 
“A definição do pagamento de impostos por parte da Câmara Municipal a empresas e 
particulares deve ter em conta a estrutura económico-social do Município, a conjuntura em 
que se vive e o espectro dos contribuintes implicados. 
 
A cobrança de imposto da Câmara Municipal aos cidadãos deve ser justa, de modo a que 
estes vejam no Município um parceiro confiável. Os privados e empresas “facultam” dinheiro 
à Câmara, esperando ver a sua devolução em projetos relevantes para o Município e na 
aplicação do seu contributo, em serviços que melhorem a vida das pessoas. 
 
O Município da Marinha Grande tem definido que o IMI é igual em todos os edifícios. Não tem 
em consideração o estado dos imóveis, não considera um agravamento para os imóveis 
devolutos e degradados, conforme determina a lei. Consequentemente, os cidadãos que 
cumprem as suas obrigações e cuidam do seu património são tratados da mesma forma do 
que aqueles que não o fazem, ou seja, dos incumpridores. Em suma, a Câmara procede de 
igual forma perante situações diferentes. 
 
Em dezembro de 2017, aquando da discussão sobre o IMI de 2018, alertámos para a situação 
do Município não estar a cumprir a lei. A Sr.ª Presidente disse que “esse trabalho não está 
feito e a proposta aqui presente trata-se do cumprimento de uma obrigação a ser comunicada 
até 31 de dezembro”.  
 
Vejamos o histórico deste assunto: 
a) Apesar de já termos falado nisto em 2017, 2018 e 2019, mais uma vez a proposta que é 
trazida hoje a reunião de Câmara para definição do valor de IMI a pagar em 2021 nada refere 
quanto aos imóveis degradados. Daqui podemos concluir: a Câmara Municipal nada fez 
nestes 3 anos sobre esta matéria (nem o levantamento dos imóveis, nem a caracterização do 
seu estado de degradação). Em suma, o Município nem sequer um sinal dá de avaliação desta 
situação e do propósito de aplicar a lei neste sentido.  
 
b) Na discussão de 2017 foi dito que, já em 2016, a Câmara Municipal tinha deliberado que 
fossem iniciados os procedimentos necessários com vista à implementação do disposto no 
artigo 112.º, n.º 3 e 8, do Código do IMI, em 2018 idem, idem, em 09 dez 2018, idem, idem,”.  
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Chegaram a estar presentes em reunião três dirigentes para abordar este assunto, prestando 
os seguintes esclarecimentos genéricos: o jurista de então referiu inequivocamente que a lei 
existe e deve ser cumprida; a financeira referiu que havia verba no orçamento para esse efeito; 
a da área do ordenamento afirmou que não lhe foi pedido nada. À data de hoje, apenas 
sabemos que nada foi feito, caso contrário, a proposta atual seria seguramente outra. 
 
Em suma: 
- O objetivo da nossa proposta é o de alertar os proprietários das casas devolutas e 
degradadas, de que, caso não façam obras, poderão ter um agravamento no imposto (sem 
prejuízo de se criarem medidas de incentivo à recuperação do edificado degradado, que 
saudamos e defendemos, o que se constitui como uma discussão paralela a esta). 
 
- Passaram três anos e tudo se repete.  
 
Por tudo isto e por esta Câmara Municipal insistir em não cumprir a lei, votamos contra.” 
 

 

Sobre este ponto, a Sra. Presidente prestou ainda o seguinte esclarecimento: 

 

“Questionei a chefe de divisão da DGT para identificar em que data teria dado as indicações 
à funcionária em causa para executar este trabalho, ao que respondeu ter sido dada em 
janeiro de 2020 e a funcionária entrou de baixa médica em fevereiro e permanece de baixa 
até aos dias de hoje. 
Como sabem, este levantamento implica saber quais os proprietários dos imóveis para se 
poderem contactar e este é um trabalho moroso, em que muitos dados não estão acessíveis. 
Como é do conhecimento de todos, devido às grandes dificuldades de recursos humanos, não 
tivemos mais ninguém que pudesse fazer este trabalho. Mesmo os imóveis da ARHU ainda 
não têm o levantamento terminado. Naturalmente que a conjuntura atual em que vivemos, 
também dificulta esta situação, mas a verdade é esta, não houve recursos humanos para 
executar este trabalho. “ 
 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

7. Percentagem de participação variável no IRS – rendimentos de 2021 a liquidar 
em 2022  

 
845 - De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, 
na sua redação atual, que aprova o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 
intermunicipais, os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5 % 
no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa 
aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida 
das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS. 
 
Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na 
sua redação atual, a participação variável no IRS depende de deliberação sobre a 
percentagem pretendida pelo Município, a qual tem de ser comunicada por via eletrónica à 
Autoridade Tributária, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os 
rendimentos e que nos termos do n.º 3 da mesma disposição legal, na ausência de deliberação 
ou de comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira, o município tem direito a uma 
participação de 5% no IRS. 
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Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da Marinha 
Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais, tais como rede de águas, 
saneamento e rede viária, e da requalificação urbana, cuja execução física e financeira terá 
um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano de 2021 e anos 
seguintes. 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do anexo I 
à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais (RJAL), submeter a presente proposta à Assembleia Municipal, 
para cumprimento do preceituado na alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º do anexo I do RJAL, 
para fixação da percentagem de 5% na participação variável do Município da Marinha 
Grande no I.R.S. no que respeita aos rendimentos relativos ao ano de 2021 a liquidar 
em 2022.  
 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

8. Lançamento da derrama relativa ao ano de 2020 a cobrar em 2021   
 
846 - De acordo com o estabelecido na alínea c) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, na sua redação atual, que aprova o regime financeiro das autarquias locais e das 
entidades intermunicipais, o produto da cobrança de derramas lançadas nos termos do art.º 
18.º do mesmo diploma legal, constitui uma receita municipal. 
 
Considerando que de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, na sua redação atual, os municípios podem deliberar lançar uma derrama, de 
duração anual e que vigora até nova deliberação, até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento de IRC (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas) 
que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos 
passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de 
natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse 
território. 
 
Considerando que de acordo com o n.º 24 do art.º 18.º da referida lei, a Assembleia Municipal 
pode, até à aprovação do regulamento referido no n.º 23.º conjugado com o n.º 22.º do mesmo 
artigo e diploma, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de 
derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não 
ultrapasse os 150.000 euros. 
 
Considerando que a deliberação que fixa o limite da derrama deve ser comunicada à 
Autoridade Tributária e Aduaneira, por transmissão eletrónica de dados, até ao dia 31 de 
dezembro de 2020, conforme o preceituado no n.º 17 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro, na sua redação atual. 
 
Considerando os investimentos em curso e que se perspetivam lançar no concelho da Marinha 
Grande nas áreas das infraestruturas de redes municipais, tais como rede de águas, 
saneamento e rede viária, e da requalificação urbana, cuja execução física e financeira terá 
um forte impacto na estrutura da despesa do orçamento camarário do ano de 2021 e anos 
seguintes. 
 
A Câmara Municipal, apreciando o exposto e concordando com o seu teor, delibera nos 
termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL),  
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submeter à Assembleia Municipal a seguinte proposta de lançamento da derrama 
relativa ao ano de 2020 a cobrar em 2021, fixando-a em: 
 

• 1,5% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) que registem no ano 
anterior um volume de negócios que ultrapasse os 150.000,00 euros, nos termos 
do disposto no art.º 18.º, n.º 1 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua 
redação atual; 

 

• 0,01% para os sujeitos passivos com lucro tributável sujeito e não isento de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) que no ano anterior 
registem um volume de negócios que não ultrapasse os 150.000 euros, nos 
termos do disposto no art.º 18.º, n.º 24 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na 
sua redação atual; 

 
Mais delibera remeter a presente proposta de deliberação à Assembleia Municipal para 
que este órgão deliberativo autorize o lançamento da derrama relativa ao ano de 2020, 
a cobrar em 2021, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 25 do anexo I à Lei n.º 75/2013 
de 12 setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

9. Proposta de Instrumentos Previsionais do Município da Marinha Grande para o 
ano de 2021: Demonstrações orçamentais previsionais, para o período de 
2021/2025, demonstrações financeiras previsionais e Mapa de Pessoal   

 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
Presente proposta de Instrumentos Previsionais do Município da Marinha Grande para o ano 
de 2021, constituída pelas Demonstrações orçamentais previsionais, a saber orçamento 
enquadrado num plano orçamental plurianual, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de 
Atividades Municipais, sendo que este inclui as atividades mais relevantes da gestão, para o 
período de 2021/2025, demonstrações financeiras previsionais e Mapa de Pessoal 
 
De acordo com o artigo 28.º, n.º 4 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, o mapa de pessoal deve 
acompanhar a proposta de orçamento. 
 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO, PARA O PERÍODO DE 2021/2025 
 
Presente proposta das Grandes Opções do Plano, constituída pelo Plano Plurianual de 
Investimentos e pelo Plano de Atividades Municipais. 
 
Presente proposta do Plano Plurianual de Investimentos do Município da Marinha Grande com 
um total de financiamento definido de 11.383.997 € para o ano de 2021, 2.577.786 € para o ano 
de 2022, 32.982 € para o ano de 2023. 
 
Presente proposta do Plano de Atividades Municipais do Município da Marinha Grande com um 
total de financiamento definido de 12.096.387,84 € para o ano de 2021, 10.592.783 € para o ano 
de 2022, 3.958.075 € para o ano de 2023, 3.402.160 € para o ano de 2024 e 3.360.000 para o 
ano de 2025. 
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Colocado o documento a votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido, foi o 
mesmo ___________________, e nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 
33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, foi deliberado submetê-lo à aprovação da Assembleia 
Municipal, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º, do mesmo diploma. 
 
 
MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2021 
 
Presente proposta de mapa de pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande, elaborada nos 
termos do artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual. 
  
Colocado o documento à votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido, e em 
cumprimento do disposto no artigo 29.º, n.º 4 da LTFP, conjugado com o artigo 3.º, n.º 2, 
alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, e artigo 33.º, 
n.º 1 alínea ccc) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, foi deliberado submetê-lo a aprovação da 
Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º deste último 
diploma. 
 
ORÇAMENTO PARA 2021 
 
Presente proposta do Orçamento do Município da Marinha Grande para o ano de 2021, num total 
de 31.2018.011€ procedendo-se à sua análise e discussão. 
 
Colocados os documentos à votação foram os mesmos ________________, e nos termos 
do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, foi deliberado 
submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 
do artigo 25.º, do mesmo diploma. 
 
Esta deliberação foi tomada por___________________________. 
 
 
Sobre este ponto, registaram-se as seguintes intervenções:  
 
 
A Sra. Presidente fez a apresentação gráfica e sumária dos documentos presentes e referiu 
que se trata de uma proposta de “continuidade” de 2020 e colocou o ponto à discussão. 
 
 
A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho disse o seguinte: 
 
“Antes de mais dar os parabéns à Dra. Sandra Paiva pela apresentação dos documentos e 
questionar por que razão se alterou a forma de trabalhar esta proposta. Em anos anteriores, 
era dada uma base de trabalho para os Srs. Vereadores analisarem e fazerem as suas 
propostas. A postura da CDU é, e sempre será colaborativa e construtiva. O tempo que nos 
foi dado foi manifestamente insuficiente para analisar um documento desta natureza e dar o 
nosso contributo. Por isso, não estamos em condições de votar hoje e espera que a Sra. 
Presidente pondere a eventual retirada do ponto e, abertura suficiente para acolher a 
participação e os contributos da CDU, e de todos os eleitos, e não assumir esta postura autista 
e autoritária.” 
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A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro disse o seguinte: 
 
“O envio da documentação foi tardio. Trata-se de documentos que, do ponto de vista da 
linguagem e da estrutura, oferecem complexidade. Nós estamos em condições de votar, dado 
que fizemos um esforço, neste fim de semana alargado, mas compreendemos e respeitamos 
o facto de as colegas da CDU quererem estudar melhor o documento.” 
 
O Sr. Vereador Nuno Brito subscreveu as palavras da Sra. Vereadora, dizendo que todos 
devem estar em condições de votar. 
 
 
A Sra. Vereadora Lara Lino subscreveu a intervenção da Sra. Vereadora Alexandra 
Dengucho e reforçou o seguinte: 
 
“Apesar do documento ter sido entregue na sexta feira à noite, também o estudaram, mas têm 
muitas dúvidas, questões e melhorias que gostariam de apresentar. A discussão não foi feita. 
Serão estas as melhores opções para o Concelho?! O mais sensato é pedir que este ponto 
seja votado noutro dia para poder ser melhor analisado.” 
 
 
A Sra. Presidente referiu o seguinte: 
 
Foram pedidos, aos Srs. Vereadores, contributos para a elaboração do orçamento, via email 
no dia 11/11. O MPM respondeu e nós não recebemos da parte da CDU nenhuma sugestão 
nova, para integrar no orçamento. Tendo noção que este orçamento para 2021 decorre do 
2020, entendemos que o que a CDU tem sugerido, ao longo destes 3 anos, está vertido no 
documento. Sugeriu suspender a reunião e retomar dia 4/12. 
 
Foi dada continuidade à discussão e a Sra. Presidente foi trocando argumentos com as 
Sras. Vereadoras. 
 
 
Após alguns minutos, a Sra. Presidente solicitou a todos que considerassem suspender a 
reunião e voltar a este ponto numa segunda reunião, a marcar numa data que permita o 
cumprimento dos prazos, dada a natureza do assunto. 
 
 
A Sra. Presidente prosseguiu com a ordem de trabalhos, com o compromisso de voltarem a 
este assunto para a tomada de decisão, antes do final da presente reunião. 
 
 

10. Autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais 
 
 

A Sra. Presidente informou que este ponto não pode ser discutido e votado porque depende 
da votação do ponto 9 pelo que apresentou o ponto seguinte. 
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 

11. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 -Troço 4 - Ciclovia da Portela – 
Aprovação do Projeto de Execução 

 
847 - Presente informação n.º CS/46/2020, da Divisão de Gestão do Território, datada de 29 
de Setembro de 2020, que se anexa à presente deliberação e que se dá por integralmente 
reproduzida, propondo a aprovação do Projeto de Execução da Ciclovia entre a Zona 
Industrial e a E.R. 242-2 - Troço 4 - Ciclovia da Portela, localizada na freguesia da Marinha 
Grande, concelho da Marinha Grande.  
 
O projeto de execução referente à Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Troço 4 
foi aprovado na Reunião de Câmara de 21/12/2018, aquando do seu término e entrega e 
contempla o troço entre o Parque da Cerca à E.R. 242-2 (Ciclovia da Estrada de São Pedro), 
atravessando a Rua da Portela e o aceiro exterior das Matas Nacionais, com uma extensão 
total de 3235 metros.  
 
No decorrer dos contactos de cedência para a Requalificação da Portela, verificou-se a 
impossibilidade de obter acordo com muitos dos proprietários para alargamento da via. Na 
impossibilidade de alargamento da faixa de rodagem e de concretização do troço da ciclovia 
a realizar na Rua da Portela em faixa partilhada nesta fase, solicitou-se ao projetista a 
separação destes projetos.  
 
Em face da necessidade de avançar com procedimento concursal, sob pena de perder 
financiamento alvo de candidatura, pois o término para apresentação da mesma terminou a 
31 de julho de 2020, e não podendo o troço da Rua da Portela avançar de imediato, solicitou-
se ao projetista a apresentação do projeto de execução da Ciclovia entre a zona industrial e a 
E.R. 242-2 – troço 4 em dois projetos autónomos. O troço de Ciclovia a construir no Aceiro 
das Matas Nacionais foi aprovado na reunião de Câmara de 23/07/2020, sendo que o 
procedimento de concurso iniciou ainda em julho. O projetista procedeu no final de Agosto à 
entrega do projeto de execução da Ciclovia da Portela, pretendendo-se agora a aprovação 
deste projeto.  
 
No que respeita ao troço 4 da Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Ciclovia a 
Portela, pretende-se aprovar este projeto de execução, agora separado do troço da Ciclovia 
do Aceiro. Tendo em conta as alterações efetuadas, procedeu-se à alteração do preço base 
inicial deste projeto, o qual passou para 70.033,35 € (Setenta mil e trinta e três euros e trinta 
e cinco cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 
 
Mais se informa, que este Projeto de Execução observa as normas legais e regulamentares 
aplicáveis à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos 
descritos no artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de Julho. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, aprovar o Projeto de Execução 
da Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 -Troço 4 - Ciclovia da Portela, localizada 
na freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

12. Req.º nº 967/20, datado de 08/09/2020 - Proc.º n.º 40/20, datado de 10/02/2020 - 
Héber Elói Rodrigues 

 
848 - Presente requerimento n.º 967/20, datado de 2020/09/08, constante do processo 
camarário n.º 40/20, subscrito por Héber Elói Rodrigues, com o NIF 243725701, com 
residência em Rua do Moinho do Guerra, n.º 10, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma Moradia Unifamiliar 
e Muros de Vedação”, a levar a efeito sobre um prédio rústico sito em Valados, lugar de 
Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 20697 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 
8623. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/11/10, 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 Muros de 
Vedação”, a levar a efeito sobre um prédio rústico sito em Valados, lugar de Garcia, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 20697 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
número 8623, com o número de processo 40/20, com data de entrada em 2020/02/10, 
apresentado por Héber Elói Rodrigues, com o NIF 243725701, com residência em Rua 
do Moinho do Guerra, n.º 10, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio público ao longo da frente do prédio confinante com a 
rua dos Valados, com as larguras e alinhamentos constantes da peça gráfica 
correspondente à “PROJECTO DE ARQUITETURA_PLANTA DE SITUAÇÃO”, com o 
número “01”, datada de “AGOSTO 2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 
967/20, datado de 2020/09/08. O passeio deverá ser executado em pedra calcária 
(calçada), com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após a execução de uma base 
em “tout-venant” com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em pedra calcária com 
as dimensões de 0,13m (largura à vista) x 0,20m (altura) x 0,13m (largura da base) e 
na zona da entrada deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e lancil 
lateral com cantos de acabamento. Devido à inexistência de um sistema de drenagem 
da plataforma da rua dos Valados, deverá ser considerada uma berma/valeta com 
uma largura compreendida entre o limite do pavimento existente em betuminoso da 
faixa de rodagem e o muro de vedação, em calçada de calcário ou granito, com as 
dimensões de 0,10mx0,10mx0,10m, após execução de uma base em “tout-venant” 
com uma espessura mínima de 0,20m. A berma deverá ser executada de modo a fazer 
uma valeta suave com um fio de água ao meio da berma em calçada. 
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2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 284,50m, ao longo 

da frente do prédio confinante com a rua dos Valados, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PROJECTO DE 
ARQUITETURA_PLANTA DE IMPLANTAÇÃO”, com o número “02”, datada de 
“AGOSTO 2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 967/20, datado de 
2020/09/08, 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. 
 
 

13. Req.º nº 503/20, datado de 08/05/2020 - Proc.º n.º 50/20, datado de 17/02/2020 - 
Mário Carvalheiro da Cruz, Maria Cristina Guerra Luís da Cruz 

 
849 - Presente requerimento n.º 503/20, datado de 2020/05/08, constante do processo 
camarário n.º 50/20, subscrito por Mário Carvalheiro da Cruz, com o NIF 165567767 e por 
Maria Cristina Guerra Luís da Cruz, com o NIF 141263369, ambos residentes em rua do 
Comércio, n.º 25, Carvide, união das freguesias de Monte Real e Carvide, concelho de Leiria, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de edifício com um fogo de 
habitação, garagem e muros vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua da Fé 
à Direita, lugar de Pedra de Cima, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16414 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo número 20691-P. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/11/19, 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 edifício com um fogo de habitação, garagem 
e muros vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua da Fé à Direita, lugar 
de Pedra de Cima, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16414 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 20691-P, com o número de processo 50/20, com data de 
entrada em 2020/02/17, apresentado por Mário Carvalheiro da Cruz, com o NIF 
165567767 e por Maria Cristina Guerra Luís da Cruz, com o NIF 141263369, ambos 
residentes em rua do Comércio, n.º 25, Carvide, união das freguesias de Monte Real e 
Carvide, concelho de Leiria, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio e gare de estacionamento ao longo da frente do prédio 
confinante com a rua da Fé à Direita, com larguras de 1,70m e 2,30m, respetivamente, 
conforme configuração constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE 
IMPLANTAÇÃO E PROJECTO MURO FRONTAL”, com o número “1A”, datada de“ABR.  
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2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 503/20, datado de 2020/05/08. O passeio 
deverá ser executado em blocos e betão com as dimensões de 0,10mx0,20mx0,06m, 
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. O estacionamento 
deverá ser executado em blocos de betão com as dimensões de 0,10mx0,20mx0,08m, 
após execução da camada de base em “tout-venant” com 0,20m de espessura. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 55,80m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua da Fé à Direita, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E 
PROJECTO MURO FRONTAL”, com o número “1A”, datada de “ABR. 2020”, entregue 
a coberto do requerimento n.º 503/20, datado de 2020/05/08, ficando a emissão da 
Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela 
Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 
 

Mais delibera informar os requerentes que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do 
RJUE, deverão 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. 
 
 

14. Req.º nº 705/20, datado de 26/06/2020 - Proc.º n.º 85/18, datado de 08/03/20189 - 
Margarida Maria Rodrigues Bento 

 
850 - Presente requerimento n.º 705/20, datado de 2020/06/26, constante do processo 
camarário n.º 85/18, subscrito por Margarida Maria Rodrigues Bento, na qualidade de 
cabeça de casal de herança, com o NIF 179250310, com morada em rua Vasco da Gama, n.º 
23, lugar de 
Casal dos Ossos, freguesia e concelho de Marinha Grande, por Agostinha Rodrigues Bento, 
com o NIF 188898875, por Zulmira Rodrigues Bento, com  o NIF 203868722, por Marília 
Rodrigues Bento com o NIF 201710617, por Cidália Maria Rodrigues Bento, com o NIF 
203932927 e por Fernando Manuel Rodrigues Bento, com o NIF 190045310, referente ao 
pedido de licenciamento da “Legalização da Alteração e Ampliação de Moradia 
Unifamiliar” existente, incluindo a realização de “Obras de Alteração”, localizada num 
prédio urbano sito na rua Vasco da Gama, n.º 23, lugar de Casal dos Ossos, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 8983 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 13847. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/11/24, 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 “Legalização da Alteração e Ampliação de Moradia Unifamiliar” 
existente, incluindo a realização de “Obras de Alteração”, localizada num prédio urbano 
sito na rua Vasco da Gama, n.º 23, lugar de Casal dos Ossos, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob 
o número 8983 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 13847, com o 
número de processo 85/18, com data de entrada em 2018/03/08, em nome de Margarida 
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Maria Rodrigues Bento, com o NIF 179250310, com morada em rua Vasco da Gama, n.º 
23, lugar de Casal dos Ossos, freguesia e concelho de Marinha Grande, por Agostinha 
Rodrigues Bento, com o NIF 188898875, por Zulmira Rodrigues Bento, com o NIF 
203868722, por Marília Rodrigues Bento com o NIF 201710617, por Cidália Maria 
Rodrigues Bento, com o NIF 203932927 e por Fernando Manuel Rodrigues Bento, com 
o NIF 190045310. 
 
Mais delibera informar os requerentes que: 
1. Nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, deverão apresentar os projetos 

das especialidades necessários, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 

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. 
 
 
 

15. Req.º nº 562/20, datado de 28/05/2020 - Proc.º n.º 51/20, datado de 17/02/020 - 
Mário Carvalheiro da Cruz e Maria Cristina Guerra Luís da Cruz 

 
 
851 - Presente requerimento n.º 562/20, datado de 2020/05/28, constante do processo 
camarário n.º 51/20, subscrito por Mário Carvalheiro da Cruz, com o NIF 165567767 e por 
Maria Cristina Guerra Luís da Cruz, com o NIF 141263369, ambos residentes em rua do 
Comércio, n.º 25, Carvide, união das freguesias de Monte Real e Carvide, concelho de Leiria, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de edifício com um fogo de 
habitação, garagem e muros vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua da Fé 
à Direita, lugar de Pedra de Cima, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20807 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo número 20692-P. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/11/19, 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 edifício com um fogo de habitação, garagem 
e muros vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua da Fé à Direita, lugar 
de Pedra de Cima, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20807 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 20692-P, com o número de processo 51/20, com data de 
entrada em 2020/02/17, apresentado por Mário Carvalheiro da Cruz, com o NIF 
165567767 e por Maria Cristina Guerra Luís da Cruz, com o NIF 141263369, ambos 
residentes em rua do Comércio, n.º 25, Carvide, união das freguesias de Monte Real e 
Carvide, concelho de Leiria, com os seguintes condicionalismos: 
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1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio e gare de estacionamento ao longo da frente do prédio 
confinante com a rua da Fé à Direita, com larguras de 1,70m e 2,30m, respetivamente, 
conforme configuração constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE 
IMPLANTAÇÃO E PROJECTO MURO FRONTAL”, com o número “1A”, datada de 
“ABR. 2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 562/20, datado de 2020/05/28. 
O passeio deverá ser executado em blocos e betão com as dimensões de 
0,10mx0,20mx0,06m, 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. O estacionamento deverá ser executado em blocos de betão com as 
dimensões de 0,10mx0,20mx0,08m, após execução da camada de base em “tout-
venant” com 0,20m de espessura. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 70,40m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua da Fé à Direita, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E 
PROJECTO MURO FRONTAL”, com o número “1A”, datada de “ABR. 2020”, entregue 
a coberto do requerimento n.º 562/20, datado de 2020/05/28, ficando a emissão da 
Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela 
Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do 
RJUE, deverão 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. 
 
 

16. Req.º nº 1016/20, datado de 22/09/2020 - Proc.º n.º 345/20, datado de 22/09/2020 
- PRIMAWORLD, S.A 

 
852 - Presente pedido com o registo n.º 1016/20, datado de 22/09/2020, relativo a construção 
de um lar de idosos, nos prédios sitos na rua de Leiria, Embra, registados na Conservatória 
do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.os 751, 754 e 756, inscritos na matriz predial 
urbana sob os artigos n.º 966, 1959 e 3928, respetivamente, todos da freguesia e concelho 
da-Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 345/20, com data de 
entrada de 22/09/2020, apresentado por PRIMAWORLD, S.A., com o NIPC 508 813 980, com 
sede na rua das Flores, n.º 29, Grinde, freguesia de Caranguejeira e concelho de Leiria, a 
solicitar a aprovação do projeto de arquitetura; 
 
Presentes pareceres favoráveis emitidos pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), da 
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), do Instituto da Segurança Social (ISS), da 
Administração Regional de Saúde do Centro, IP (ARS) e da Infraestruturas de Portugal (IP); 
 
Presente informação técnica, datada de 24/11/2020, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura apresentado em condições de ser aprovado, com condicionalismos. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura referente ao processo de licenciamento relativo à construção de 
um lar de idosos, nos prédios sitos na rua de Leiria, Embra, registados na Conservatória  
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do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.os 751, 754 e 756, inscritos na matriz 
predial urbana sob os artigos n.º 966, 1959 e 3928, respetivamente, todos da freguesia 
e concelho da-Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 345/20, 
com data de entrada de 22/09/2020, apresentado por PRIMAWORLD, S.A., com o NIPC 
508 813 980, com sede na rua das Flores, n.º 29, Grinde, freguesia de Caranguejeira e 
concelho de Leiria, com os seguintes condicionalismos: 
 
1.- Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação da presente 
deliberação, dos projetos de especialidade aplicáveis, nos termos do disposto no n.º 4 
do artigo 20º do RJUE; 
2.- Celebração, com a Câmara Municipal, de contrato relativo à realização dos trabalhos 
necessários à execução das infraestruturas viárias e de saneamento, decorrentes da 
presente operação urbanística, assim como prestar caução adequada à realização 
desses trabalhos, para o que deverá ser promovido e licenciado o respetivo processo 
de obras de urbanização, nos termos do artigo n.º 53º do mesmo diploma legal; 
3.- Delibera, igualmente, informar que nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 25º do 
RJUE, com a realização das obras de urbanização o requerente beneficiará de redução 
proporcional das taxas urbanísticas devidas pela presente operação urbanística; 
4.- Delibera ainda aceitar a cedência de 130,75 m2 provenientes do prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 751 e inscrito na Matriz 
Predial Urbana sob o artigo n.º 966, destinados a arruamento público. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

17. Req.º nº 233/20, datado de 07/02/2020 - Proc.º n.º 36/20, datado de 07/02/020 - 
Gilberto Cordeiro Vaz 

 
853 - Presente Processo Camarário n.º 1589/98, referente à “Operação de Loteamento 
Urbano”, levada a efeito no lugar de Gaeiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, à qual 
foi atribuído o Alvará de Loteamento n.º 5/01, datado de 14 de novembro de 2001, emitido em 
nome de “ALCORMO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA.”. 
 
Presente requerimento n.º 233/20, datado de 2020/02/07, constante do processo camarário 
n.º 36/20, subscrito por Gilberto Cordeiro Vaz, com o NIF 180898736, com residência em 
beco da Avenida José Gregório, n.º 4 – 1.º dt.º, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
inerente ao pedido de licenciamento para a “Alteração do Loteamento Urbano”, a incidir sobre 
o lote designado por “Lote n.º 3” do loteamento urbano sito no lugar de Gaeiras, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 5/01, datado de 14 de 
novembro de 2001, emitido em nome de “ALCORMO – EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, LDA.”, visando a alteração dos parâmetros urbanísticos associados ao 
referido lotes, nomeadamente o aumento da área de implantação e de construção definidas 
para o anexo e respetivo polígono de implantação. 
 
Presente deliberação camarária datada de 24 de agosto de 2020, pela qual a Câmara 
deliberou sujeitar a discussão pública, o pedido de “Alteração da Licença de Operação de 
Loteamento Urbano”, a incidir sobre o lote designado por “Lote n.º 3”, do loteamento urbano 
sito no lugar de Gaeiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, titulado pelo Alvará de 
Loteamento n.º 5/01, datado de 14 de novembro de 2001, emitido em nome de “ALCORMO – 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA.”, em cumprimento do disposto no n.º 2 do art. 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, 
de 09/09 e n.º 2 do art. 28.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do 
Município da Marinha Grande. 
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Presente Aviso (extrato) n.º 14684/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, 
de 25 de setembro de 2020, bem como avisos afixados nos lugares de estilo, pelos quais foi 
publicitada a pretensão requerida, não tendo sido apresentadas quaisquer reclamações, 
observações ou sugestões à referida alteração. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Gestão do Território, datado de 2020/11/25, a 
enquadrar devidamente a pretensão, garantindo que se encontram reunidas as condições 
para que a mesma seja submetida a deliberação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, 
a Câmara delibera: 
 
DEFERIR o pedido de “Alteração da Licença de Operação de Loteamento Urbano”, a 
incidir sobre o lote designado por “Lote n.º 3” do loteamento urbano sito no lugar de 
Gaeiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, titulado pelo Alvará de Loteamento 
n.º 5/01, datado de 14 de novembro de 2001, emitido em nome de “ALCORMO – 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA.”, visando a alteração dos parâmetros 
urbanísticos associados ao referido lote, nomeadamente o aumento da área de 
implantação e de construção definidas para o anexo e respetivo polígono de 
implantação, requerida por Gilberto Cordeiro Vaz, com o NIF 180898736, com residência 
em beco da Avenida José Gregório, n.º 4 – 1.º dt.º, freguesia e concelho de Marinha 
Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

18. Req.º nº 1258/20, datado de 18/11/2020 - Proc.º n.º 120/20, datado de 02/05/2020 
- António Dias Teixeira e Maria Antónia Azevedo de Oliveira Teixeira 

 
 
854 - Presente requerimento n.º 1258/20, datado de 2020/11/18, constante do processo 
camarário n.º 120/20, subscrito por António Dias Teixeira, com o NIF 176093346 e por Maria 
Antónia Azevedo De Oliveira Teixeira, com o NIF 162133073, ambos com residência em 
Chemin Val de Travers, 12, 1290 Versoix Geneve, Suiça, referente ao pedido de licenciamento 
da obra de “Construção de habitação unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um 
prédio rústico, sito em Estrada da Praia, lugar de Talhões da Vieira, freguesia de Vieira de 
Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 4644 e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo número 
6103. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/11/20 e de 2020/10/16, 
referentes, respetivamente, aos projetos de arquitetura e 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 artigo 23.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 Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
obra de “Construção de habitação unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um 
prédio rústico, sito em Estrada da Praia, lugar de Talhões da Vieira, freguesia de Vieira 
de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 4644 e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o 
artigo número 6103, com o número de processo 120/20, com data de entrada em 
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2020/05/02, apresentado por António Dias Teixeira, com o NIF 176093346 e por Maria 
Antónia Azevedo de Oliveira Teixeira, com o NIF 162133073, ambos com residência em 
Chemin Val de Travers, 12, 1290 Versoix Geneve, Suiça, 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 
Forninho, em calçada de calcário com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após 
execução de uma base em “tout-venant” com 0,15m de espessura. O lancil deverá 
ser de calcário com as dimensões de 0,13m (largura à vista). A dimensão (largura) 
do passeio e alinhamento, deverá respeitar a definição constante na peça gráfica 
correspondente à “Implantação”, com o número “1AD1”, datada de “outubro 2020”, 
entregue a coberto do requerimento n.º 1082/20, datado de 2020/10/08. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 28,90, ao longo da 
frente do prédio confinante com a rua do Forninho, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “Implantação”, com o número “1AD1”, 
datada de “outubro 2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 1082/20, datado 
de 2020/10/08, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, 
devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverão, 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. 
 
 
 

19. Req.º nº1204/20, datado de 04/11/2020 - Proc.º n.º 452/18, datado de 24/10/2018 - 
MLRZ - Sociedade Imobiliária, Lda. 

 
855 - Presente requerimento n.º 452/18, datado de 2020/11/04, constante do processo 
camarário n.º 452/18, subscrito por MLRZ - Sociedade Imobiliária, Lda., com o NIPC 
513494340, com sede na rua do Repouso, n.º 48, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento das alterações ao licenciamento da 
obra de “Construção de edifício de habitação coletiva e muros de vedação”, composto 
por sete fogos, a incidir sobre uma parcela de terreno correspondente à parcela remanescente 
criada pela operação de destaque de um prédio rústico, sito no lugar de Lameiro, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o 
número 371 e inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 6647, para a qual foi emitido o Alvará 
de Obras de Construção n.º 70/19, de 2019/12/02, com termo em 2021/12/01, bem como a 
solicitação da emissão de certidão comprovativa em como o referido edifício, satisfaz os 
requisitos legais para a sua constituição em regime de Propriedade Horizontal, nos termos 
previstos no n.º 3 do art. 66.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 
09/09. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2020/11/19, referente ao projeto de 
alterações apresentado e atestando estarem preenchidos os requisitos legais necessários à 
sujeição do edifício ao Regime de Propriedade Horizontal. 
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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 Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento das alterações à obra de 
“Construção de edifício de habitação coletiva e muros de vedação”, composto por sete 
fogos, a incidir sobre uma parcela de terreno correspondente à parcela remanescente 
criada pela operação de destaque de um prédio rústico, sito no lugar de Lameiro, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha sob o número 371 e inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 6647, para a 
qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção n.º 70/19, de 2019/12/02, com termo 
em 2021/12/01, apresentado por MLRZ - Sociedade Imobiliária, Lda., com o NIPC 
513494340, com sede na rua do Repouso, n.º 48, lugar de Casal Galego, freguesia e 
concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera DEFERIR e MANDAR EMITIR A CERTIDÃO requerida, para que o edifício 
possa ser submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no 
art. 1414.º e seguintes do Capítulo VI (Propriedade Horizontal) do Código Civil em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

20. Req.º nº 792/20, datado de 23/07/2020 - Proc.º n.º 235/20, datado de 23/07/2020 - 
Satelite Expansion Unipessoal, Lda 

 
856 - Presente pedido com o registo n.º 792/20, datado de 23/07/2020, relativo ao pedido de 
informação prévio referente à construção e instalação de um posto de abastecimento de 
combustíveis no terreno sito na confluência das ruas do Guilherme e das Fontaínhas, 
Amieirinha, Marinha Grande, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 12608, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 10718, da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, titulado por José Manuel Alves dos Reis Galo, com 
o NIF n.º 135548403, residente na rua de Moçambique, n.º 22, Ordem, Marinha Grande, a que 
se reporta o processo n.º 235/20, com data de entrada de 23/07/2020, apresentado por 
Satelite Expansion Unipessoal, Lda., com o NIPC 515109908, com sede na rua Miguel 
Bombarda, n.º 11, 2º, freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e concelho de Leiria, a 
solicitar informação sobre a viabilidade da operação urbanística em causa; 
 
Presente informação técnica, datada de 09/11/2020, que refere ser a operação viável, face 
aos instrumentos de gestão territorial em vigor para o local, designadamente o disposto no n.º 
4 do artigo 7º do regulamento do PDM da Marinha Grande; 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
Informar, nos termos do artigo 16.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, ser viável a construção e instalação de 
um posto de abastecimento de combustíveis no terreno sito na confluência das ruas do 
Guilherme e das Fontaínhas, Amieirinha, Marinha Grande, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 12608, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo n.º 10718, da freguesia e concelho da Marinha Grande, 
titulado por José Manuel Alves dos Reis Galo, com o NIF n.º 135548403, residente na 
rua de Moçambique, n.º 22, Ordem, Marinha Grande, a que se reporta o processo n.º 
235/20, com data de entrada de 23/07/2020, apresentado Satelite Expansion Unipessoal,  
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Lda, com o NIPC 515109908, com sede na rua Miguel Bombarda, n.º 11, 2º, freguesia de 
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e concelho de Leiria, devendo o respetivo processo 
de licenciamento a apresentar ser elaborado e instruído nos termos expressos na 
legislação aplicável, designadamente o disposto no Decreto-Lei n.º 302/2001, de 23/11 
e na Portaria 131/2002, de 9/02, com as alterações dadas pela Portaria n.º 362/2005, de 
4/04. 
 
Delibera, igualmente, informar que a operação pretendida se enquadra no disposto na 
alínea d) do n.º 1 do artigo 24º do regulamento municipal da edificação e urbanização 
do município da Marinha Grande (RMEU), sendo esta operação considerada como de 
impacto urbanístico relevante, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 44º do RJUE, 
estando o seu licenciamento condicionado, nos termos do disposto no artigo 45º do 
regulamento municipal da edificação e urbanização do município da Marinha Grande 
(RMEU) à apresentação e aprovação de um estudo de tráfego, do qual devem constar 
os seguintes elementos: 
a) A acessibilidade do local, em relação ao transporte individual e coletivo; 
b) O esquema de circulação na área de influência direta do empreendimento; 
c) Os acessos aos prédios e ou edifícios que são motivo da operação urbanística; 
 
d) A capacidade das vias envolventes; 
e) A capacidade de estacionamento nos prédios e ou edifícios em causa e nas vias que 
constituem a sua envolvente; 
f) O funcionamento das operações de carga e descarga, quando aplicável; 
g) O impacto gerado pela operação urbanística na rede viária envolvente. 
 
Mais delibera informar o titular do terreno, José Manuel Alves dos Reis Galo, com o NIF 
n.º 135548403, residente na rua de Moçambique, n.º 22, Ordem, Marinha Grande, nos 
termos do disposto no n.º 4 do artigo 14º do RJUE, do teor da presente deliberação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

21. Req.º nº 933/19, datado de 28/05/2019 - Proc.º n.º 188/19, datado de 28/05/2019 - 
António Pereira Vieira 

 
857 - Presente requerimento n.º 933/19, datado de 2019/05/28, constante do processo 
camarário n.º 188/19, em nome de António Pereira Vieira, com o NIF 155355872, com 
residência em rua Teófilo Braga,  n.º 19, lugar de Chã - Carvoeira, freguesia de Caxarias, 
concelho de Ourém, relativo ao pedido de licenciamento da “Legalização de edifício 
habitacional” existente, localizado sobre um prédio urbano sito na rua do Sol, lugar de 
Guarda Nova, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 2912 e inscrito na respetiva matriz predial urbana 
sob o artigo número 20418-P. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2020/11/23, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, designadamente: 
 
1. As constantes no n.º 8 do art. 5.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha 
Grande, nomeadamente ao apresentar uma área bruta de construção de construção de 
227,676m2, superior à área bruta de construção máxima permitida de 220,00m2, resultando 
num índice de construção bruto de 0,8278, superior ao índice de construção bruto máximo 
permitido de 0,8 e ao propor a legalização de dois fogos habitacionais para uma área do prédio  
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de 275,00m2, resultando numa densidade habitacional de 72,72 Fogos/ha, superior à 
densidade habitacional máxima de 40 Fogos/ha. 
2. Os artigos 62.º e 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, ao não garantir um 
logradouro comum a tardoz do edifício com uma profundidade mínima de 6,00m e por não 
garantir o afastamento mínimo de 3,00m exigido para os vãos dos compartimentos localizados 
nas fachadas lateral e posterior. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da “Legalização de edifício habitacional” 
existente, localizado sobre um prédio urbano sito na rua do Sol, lugar de Guarda Nova, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 2912 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob 
o artigo número 20418-P, com o número de processo 188/19, apresentado por António 
Pereira Vieira, com o NIF 155355872, com residência em rua Teófilo Braga,  n.º 19, lugar 
de Chã - Carvoeira, freguesia de Caxarias, concelho de Ourém, bem como do parecer 
técnico datado de 2020/11/23, 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: 
1. As constantes no n.º 8 do art. 5.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da 
Marinha Grande, nomeadamente ao apresentar uma área bruta de construção de 
construção de 227,676m2, superior à área bruta de construção máxima permitida de 
220,00m2, resultando num índice de construção bruto de 0,8278, superior ao índice de 
construção bruto máximo permitido de 0,8 e ao propor a legalização de dois fogos 
habitacionais para uma área do prédio de 275,00m2, resultando numa densidade 
habitacional de 72,72 Fogos/ha, superior à densidade habitacional máxima de 40 
Fogos/ha. 
 
2. Os artigos 62.º e 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, ao não garantir 
um logradouro comum a tardoz do edifício com uma profundidade mínima de 6,00m e 
por não garantir o afastamento mínimo de 3,00m exigido para os vãos dos 
compartimentos localizados nas fachadas lateral e posterior. 
 
Mais delibera informar o requerente que, em eventual reformulação da proposta em 
referência, deverá ter ainda em consideração os seguintes aspetos: 
1. Apresentação de comprovativo do licenciamento do muro de vedação existente junto 
da estrema do prédio confinante com a rua do Sol. Caso não demonstre tal 
licenciamento, deverá consultar previamente os respetivos serviços por forma a obter 
o necessário alinhamento a verificar para o mesmo. 
2. Apresentar justificação para a atualização da área do prédio, uma vez que a área do 
prédio constante na certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial que integra 
o anterior processo camarário (Proc. n.º 122/10) é de 181,00m2 e a área atual ter passado 
para 275,00m2, englobando uma área frontal e contigua ao prédio confinante, 
anteriormente indicada como serventia comum. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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22. Req.º nº 965/20, datado de 08/09/2020 - Proc.º n.º 302/20, datado de 28/08/2020 - 
Vítor José da Silva Gomes 

 
858 - Presente requerimento com o registo de entrada n.º 965/20, de 08-09-2020, apresentado 
por Vítor José da Silva Gomes, titular do processo de licenciamento n.º 302/20, referente a 
uma reabilitação e ampliação de edifício destinado a habitação e comércio ou serviços, sito 
na Rua Machado dos Santos, n.º 12 e 14, da Freguesia e Concelho da Marinha Grande, em 
que solicita a isenção do pagamento das taxas devidas, por o referido edifício se situar na 
Área de Reabilitação Urbana do Centro Tradicional da Marinha Grande, bem como a isenção 
das taxas já pagas e consequente devolução do valor de 285,09 euros. 
 
Presente informação jurídica, datada de 20-11-2020, e informação técnica, datada de 04-11-
2020, ambas sobre o assunto. 
 
Considerando que: 
 

1. Vítor José da Silva Gomes, titular do processo de licenciamento n.º 302/20, referente 
a uma reabilitação e ampliação de edifício destinado a habitação e comércio ou 
serviços, sito na Rua Machado dos Santos, n.º 12 e 14, da Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, solicitou, através do requerimento com o registo de entrada n.º 
965/20, de 08-09-2020, a isenção do pagamento das taxas devidas por o referido 
edifício se situar na Área de Reabilitação Urbana do Centro Tradicional da Marinha 
Grande, bem como a isenção das taxas já pagas e consequente devolução do valor 
de 285,09 euros; 

2. A operação urbanística em causa realizar-se-á na Área de Reabilitação Urbana do 
Centro da Marinha Grande; 

3. De acordo com informação técnica datada de 04-11-2020, a principal operação 
consistirá na demolição parcial da edificação existente, após o que se procederá à 
reconstituição da estrutura da fachada, a que acrescem obras de modificação da 
compartimentação interior, bem como um ligeiro aumento da área de construção; 

4. As obras em questão constituem, de acordo com as definições constantes das alíneas 
c), d) e e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação (RJUE), obras de reconstrução, obras de alteração e 
obras de ampliação, respetivamente, com predominância das primeiras; 

5. A alínea c) do n.º 3 do artigo 119.º do Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização (RMEU) preceitua que a Câmara Municipal pode deliberar a isenção ou 
a redução em 50% das taxas devidas pela realização de operações urbanísticas 
respeitantes a “obras de reconstrução com e sem preservação das fachadas e as 
obras de alteração a realizar na Área do Centro Tradicional da Marinha Grande”, 

 
Por se encontrarem preenchidos os requisitos impostos pela citada alínea c) do n.º 3 
do artigo 119.º do RMEU, a Câmara Municipal delibera isentar, ao abrigo dessa mesma 
norma, o requerente do pagamento dos montantes referentes às seguintes taxas, 
previstas no quadro VI do anexo I ao RMEU, respeitantes ao processo de licenciamento 
n.º 302/20:  
 
 Emissão do alvará de licença: 250 euros – n.º 5; 
 Alteração de fachadas de edificações – 25 euros - alínea i) do n.º 6.2; 
 Taxa em função da área total de construção (entre 201 m2 e 500 m2, por cada 

metro a construir) – 22,23 euros (0,60 euros x 37,5 m2) – alínea i) do n.º 5.1; 
 Taxa em função do prazo, por mês ou fração – 180 euros (10 euros x 18 meses) 

– alínea IV do n.º 5.1; 
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As taxas identificadas somam, assim, 477,23 euros a que acrescem as taxas, já pagas, 
de acordo com o documento de receita/recibo com o n.º DRF 00/5145, de 28-08-2020, 
respeitantes à apresentação do pedido de licenciamento no valor de 285,09 euros. 
 
As taxas em causam totalizam o valor de 762,32 euros. 
 
Mais delibera mandar restituir ao requerente o montante da taxa já paga no valor de 
285,09 €, conforme documento de receita/recibo com o n.º DRF 00/5145, de 28-08-2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

23. Req.º nº 471/20, datado de 24/04/2020 - Proc.º n.º 307/20, datado de 24/04/2020 – 
Edgar Lopes Lavos e Inês Rita Guerreiro Reis 

 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro, atendendo ao descrito no parecer da DGT, 
questionou que indícios poderiam indicar a pretensão de compropriedade. 
 
A pedido da Sra. Presidente, a Chefe de Divisão, Dra. Inês Marrazes esclareceu que é 
sempre pedido informação à fiscalização para que confirme no local que não há indícios de 
qualquer divisão da propriedade. E que indícios são esses? Imaginem uma propriedade onde 
já existem muros, ou muretes, que parecem já dividir a propriedade…ou até pequenos anexos 
que nos indiciassem uma divisão, é disto que estamos a falar. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
859 - Presente requerimento com o registo de entrada n.º 471/20, datado de 24-04-2020, 
apresentado por Edgar Lopes Lavos e Inês Rita Guerreiro Reis que, pretendendo adquirir 
o prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, sob o n.º 5126 e 
inscrito na matriz sob o n.º 491, sito em Longa, Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho da 
Marinha Grande, solicitam ao abrigo do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, 
na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, a emissão de parecer 
favorável, por parte da Câmara Municipal, à celebração da escritura pública de compra e 
venda do dito prédio, na proporção de metade para cada um.  
 
Presente parecer jurídico datado de 25-11-2020, informação dos Serviços de Fiscalização, de 
14-09-2020, bem como parecer técnico de 23-11-2020 da Divisão de Ordenamento do 
Território, todos sobre o assunto. 
 
A Câmara Municipal analisou: 
- O requerimento com o registo de entrada n.º 471/20, datado de 24-04-2020, apresentado 
por Edgar Lopes Lavos e Inês Rita Guerreiro Reis que, pretendendo adquirir o prédio  
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, sob o n.º 5126 e inscrito 
na matriz sob o n.º 491, sito em Longa, Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho da Marinha 
Grande, solicitam ao abrigo do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, na 
redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, a emissão de parecer 
favorável, por parte da Câmara Municipal, à celebração da escritura pública de compra e 
venda do dito prédio, na proporção de metade para cada um;  
- O parecer jurídico datado de 25-11-2020, a informação dos Serviços de Fiscalização, de 14-
09-2020, bem como parecer técnico de 23-11-2020 da Divisão de Ordenamento do Território, 
todos sobre o assunto, 
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E, concordando com os fundamentos de facto e de direito constantes dos referidos 
pareceres técnico e jurídico, cujo teor passa a fazer parte integrante da presente 
deliberação e se anexam, delibera, ao abrigo da norma já citada, emitir parecer favorável  
à celebração de escritura de compra e venda do dito imóvel a favor de Edgar Lopes 
Lavos e Inês Rita Guerreiro Reis, por não se vislumbrar, na realização do referido 
negócio jurídico, qualquer fuga ao Regime Jurídico dos Loteamentos Urbanos, 
consagrado no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação do Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 09 de setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

24. Req.º nº 1272/20, datado de 24/11/2020 - Proc.º n.º 480/20, datado de 24/11/2020 
- Associação Social, Cultural e Desportiva Casal Galego 

 

860 - Presente requerimento com o registo n.º 1272/20, datado de 24/11/2020, relativo ao 
pedido de informação prévia relativo à viabilidade de construção de uma estrutura residencial 
para Idosos, Centro de dia e Serviço de Apoio Domiciliário, no prédio sito na rua do Sobreiro, 
Casal Galego, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
16030 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 18695, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, titulado pelo Município da Marinha Grande, com o NIPC 505 776 758, a que 
se reporta o processo n.º 480/20, com data de entrada de 24/11/2020, apresentado por 
Associação Social, Cultural e Desportiva Casal Galego, com o NIPC 501 540 563, com 
sede na rua do Clube Desportivo, n.º 5-A, Casal Galego, freguesia e concelho da Marinha 
Grande; 

Presente informação técnica, datada de 25/11/2020, que atesta ser viável a proposta 
apresentada; 

Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 

INFORMAR, nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, SER VIÁVEL a construção de uma 
estrutura residencial para Idosos, Centro de dia e Serviço de Apoio Domiciliário, no prédio sito 
na rua do Sobreiro, Casal Galego, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 16030 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 18695, da freguesia 
e concelho da Marinha Grande, titulado pelo Município da Marinha Grande, com o NIPC 505 
776 758, a que se reporta o processo n.º 480/20, com data de entrada de 24/11/2020, 
apresentado por Associação Social, Cultural e Desportiva Casal Galego, com o NIPC 501 
540 563, com sede na rua do Clube Desportivo, n.º 5-A, Casal Galego, freguesia e concelho 
da Marinha Grande, devendo o respetivo processo de licenciamento ser apresentado 
devidamente elaborado e instruído com os pareceres favoráveis das entidades competentes, 
nomeadamente do Instituto da Segurança Social, I. P., da Autoridade Nacional de Proteção 
Civil e da Autoridade de Saúde, elementos obrigatórios nos termos do disposto no n.º 2 do 
artigo 7º do Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março, com a redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 99/2011, de 28 de setembro, sem prejuízo do preceituado no Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e demais legislação 
aplicável. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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25. Req.º nº 660/20, datado de 19/06/2020 - Proc.º n.º 104/06, datado de 15/02/2006 - 
Carlos Alberto Santos Ruivo 

 
861 - Presente requerimento n.º 660/20, datado de 19 de junho de 2020, de Carlos Alberto 
Santos Ruivo, com o NIF 132 136 325, com morada na Rua Carlos Jesus Vareda, n.º 41, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, titular do processo de licenciamento com o n.º 
104/06, respeitante a alteração e ampliação de edifício destinado a armazém para 
endurecedores de pavimentos e revestimentos, aprovado com o condicionalismo de execução 
de obras de urbanização, para o qual foi emitido o alvará de obras de urbanização n.º 200/08, 
em 15/09, e os alvarás de alteração N.º 135/09, em 19/08 e N.º 122/10 em 23/07,  incidentes 
sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
04306 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 11447, localizado em Travessa dos 
Poços N.º 5, Embra, freguesia e concelho de Marinha Grande, a solicitar a receção definitiva 
das infraestruturas realizadas, nomeadamente, passeio e gare de estacionamento e a 
extinção da caução prestada para o efeito. 
 
Presente relatório de vistoria elaborado pela comissão de vistorias nomeada para o efeito. 
 
Após análise da pretensão do requerente, Carlos Alberto Santos Ruivo, com o NIF 132 
136 325, com morada na Rua Carlos Jesus Vareda, n.º 41, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, titular do processo de licenciamento com o n.º 104/06, respeitante a 
alteração e ampliação de edifício destinado a armazém para endurecedores de 
pavimentos e revestimentos, aprovado com o condicionalismo de execução de obras 
de urbanização, para o qual foi emitido o alvará de obras de urbanização n.º 200/08, em 
15/09, e os alvarás de alteração N.º 135/09, em 19/08 e N.º 122/10 em 23/07, incidentes 
sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 04306 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 11447, localizado em 
Travessa dos Poços N.º 5, Embra, freguesia e concelho de Marinha Grande, a solicitar 
a receção definitiva das infraestruturas realizadas, nomeadamente, passeio e gare de 
estacionamento e a extinção da caução prestada para o efeito, e do relatório de vistoria 
que se pronunciou sobre o assunto, a Câmara delibera: 
 

• Deferir, ao abrigo do n.º 1 do artigo 87.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/ 2010, de 30 de março e pela Lei 
n.º 28/ 2010, de 2 de setembro – RJEU - o pedido de receção definitiva das 
infraestruturas executadas, nomeadamente, passeio e gare de estacionamento; 

 

• Libertar, ao abrigo do n.º 5 do artigo 54.º do RJEU, o montante remanescente da 
caução bancária n.º 343 796, do Banco Espírito Santo, S.A., datada de 28 de 
agosto de 2008, prestada com vista ao garante da regular execução dos 
trabalhos, no montante de 377,10€ (trezentos e setenta e sete euros e dez 
cêntimos). 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

26. Req.º nº 591/20, datado de 04/06/2020 - Proc.º n.º 83/13, datado de 03/04/2013 - 
de Ana Catarina Barroca Batista 

 
862 - Presente requerimento n.º 591/20, datado de 04 de junho de 2020, de Ana Catarina 
Barroca Batista, titular do processo de licenciamento de obras de urbanização destinadas à 
abertura de arruamento, com o n.º 83/13, para o qual foi emitido o alvará de obras de 
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urbanização n.º 2/13, em 12/07, incidente sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 15.033 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 8.036 e na matriz rústica sob o artigo n.º 2.083, localizado em Rua Vila Marinha, 
lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, a solicitar a receção definitiva 
das infraestruturas realizadas, nomeadamente, rede de infraestruturas elétricas, rede de gás, 
infraestruturas viárias, diversos e rede de instalações de telecomunicações em loteamentos – 
ITUR – e a extinção da caução prestada para o efeito. 
 
Presente relatório de vistoria elaborado pela comissão de vistorias nomeada para o efeito. 
 
Após análise da pretensão da requerente, Ana Catarina Barroca Batista, titular do 
processo de licenciamento de obras de urbanização destinadas à abertura de 
arruamento, com o n.º 83/13, para o qual foi emitido o alvará de obras de urbanização 
n.º 2/13, em 12/07, incidente sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 15.033 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
n.º 8.036 e na matriz rústica sob o artigo n.º 2.083, localizado em Rua Vila Marinha, lugar 
de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, a solicitar a receção definitiva 
das infraestruturas realizadas, nomeadamente, rede de infraestruturas elétricas, rede 
de gás, infraestruturas viárias, diversos e rede de instalações de telecomunicações em 
loteamentos – ITUR – e a extinção da caução prestada para o efeito, e do relatório de 
vistoria que se pronunciou sobre o assunto, a Câmara delibera: 
 

• Deferir, ao abrigo do n.º 1 do artigo 87.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/ 2010, de 30 de março e pela Lei 
n.º 28/ 2010, de 2 de setembro – RJEU - o pedido de receção definitiva das 
infraestruturas executadas, nomeadamente, rede de infraestruturas elétricas, 
rede de gás, infraestruturas viárias, diversos e rede de instalações de 
telecomunicações em loteamentos – ITUR; 

 

• Libertar, ao abrigo do n.º 5 do artigo 54.º do RJEU, o montante remanescente da 
caução prestada com vista ao garante da regular execução dos trabalhos, 
conforme descrito no quadro infra, identificado como Quadro I, no montante de 
1.612,76€ (mil, seiscentos e doze euros e setenta e seis cêntimos) da caução 
prestada através do depósito efetuado a favor da Câmara Municipal, a que 
respeita a guia de depósito n.º 9/2013 (NTL 1191), emitida em 01/07/2013. 

 
QUADRO I 

Infraestrutura 
Estimativa 
Orçamental 

Valor 
remanescente - a 

libertar 

Rede de abastecimento de água 570,36 € 57,04 € 

Rede de drenagem de águas residuais domésticas 540,68 € 54,07 € 

Rede de águas residuais pluviais 1.913,58 € 191,36 € 

Infraestruturas viárias – componentes executadas e a 
receber 2.560,98 € 256,10 € 

Rede de energia elétrica 1.085,00 € 108,50 € 

Rede de telecomunicações – ITUR 5.495,00 € 549,50 € 

Rede de gás 2.595,00 € 259,50 € 

Diversos 400,00 € 40,00 € 

 16.127,65 € 1.612,76 € 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

27. Req.º nº 916/20, datado de 27/08/2020 - Proc.º n.º 38/18, datado de 06/02/2018 - 
Marco António Duarte Alves Laranjeira 

 
863 - Presente requerimento n.º 916/20, datado de 27 de agosto de 2020, de Marco António 
Duarte Alves Laranjeira, com o NIF 219 677 670, com morada na Rua das Saudades, n.º 12,  
1.º andar, São Pedro de Moel, freguesia e concelho da Marinha Grande, titular do processo 
de licenciamento de obras de urbanização com o n.º 38/18, respeitante a rede de drenagem 
de águas residuais domésticas, aprovado com o condicionalismo de execução de obras de 
urbanização, para o qual foi emitido o alvará de obras de urbanização n.º 08/18, em 
15/05/2020,  incidente sobre o prédio sito na Rua 52, Juncal, Trutas Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 2010 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo n.º 4745, a solicitar a receção provisória das infraestruturas 
realizadas, nomeadamente, rede de drenagem de águas residuais domésticas e a redução da 
caução prestada para o efeito. 
 
Presente relatório de vistoria elaborado pela comissão de vistorias nomeada para o efeito. 
 
Após análise da pretensão do requerente, Marco António Duarte Alves Laranjeira, com 
o NIF 219 677 670, com morada na Rua das Saudades, n.º 12, 1.º andar, São Pedro de 
Moel, freguesia e concelho da Marinha Grande, titular do processo de licenciamento de 
obras de urbanização com o n.º 38/18, respeitante a rede de drenagem de águas 
residuais domésticas, aprovado com o condicionalismo de execução de obras de 
urbanização, para o qual foi emitido o alvará de obras de urbanização n.º 08/18, em 
15/05/2020,  incidente sobre o prédio sito na Rua 52, Juncal, Trutas Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 2010 e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 4745, a solicitar a receção provisória 
das infraestruturas realizadas, nomeadamente, rede de drenagem de águas domésticas 
e a redução da caução prestada para o efeito, e do relatório de vistoria que se 
pronunciou sobre o assunto, a Câmara delibera: 
 

• Deferir, ao abrigo do n.º 1 do artigo 87.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro o pedido de 
receção provisória das infraestruturas executadas, nomeadamente, rede de 
drenagem de águas residuais domésticas; 

 
Libertar, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 e do n.º 5, ambos do artigo 54.º do RJEU, até 
90% do valor da caução prestada, por depósito efetuado na tesouraria da Câmara 
Municipal da Marinha Grande, através da Guia de Depósito n.º 1/1533/13838, datada de 
14 de setembro de 2018, no montante de 2.893,00€ - dois mil oitocentos e noventa e três 
euros 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

28. Req.º nº 877/20, datado de 14/08/2020 - Proc.º n.º 445/18, datado de 16/10/2018 - 
Plásticos Futura, Lda. 

 
864 - Presente requerimento n.º 877/20, datado de 14/08/2020, subscrito por Plásticos 
Futura, Lda., titular do processo de licenciamento de obras de urbanização n.º 445/18, com 
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Alvará de Obras de Urbanização n.º 1/19, emitido em 20/07/2019, tendo em vista dotar o 
prédio sito na rua Avenida 1.º de Maio, n.º 219, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 6797 e inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o número 12816, cujo edifico 
destinado a industria se encontra a ser objeto de obras de ampliação e alteração licenciadas 
no âmbito do processo camarário n.º 211/17, das infraestruturas publicas necessárias à 
aprovação da mencionada operação urbanística, conforme deliberação tomada em reunião 
de 27/11/2017 no âmbito daquele processo, nomeadamente, requalificação da rede viária e 
reposicionamento dos postes de eletricidade atualmente existentes na gare de 
estacionamento, assim como a iluminação pública da zona envolvente ao prédio, a solicitar a 
receção provisória das referidas obras de urbanização efetuadas. 
 
Presente relatório da Comissão de Vistorias, e Auto de Vistoria, ambos datados de 
25/09/2020, referindo que é possível proceder à receção provisória parcial das obras de 
urbanização em causa. 
 
Presente auto de entrega e receção provisoria datado de 07/09/2020, apresentado à EP, 
respeitante à componente elétrica, bom como conjunto de elementos respeitantes a essa 
mesma componente. 
 
Após análise da pretensão, bem como do relatório da Comissão de Vistorias e do 
respetivo Auto de Receção Provisória, a Câmara delibera: 
 
Aceitar a Receção Provisória Parcial das Obras de Urbanização supra referidas, 
nomeadamente, execução de “Requalificação da rede viária”, bem como no que 
respeita à componente elétrica, nos termos do disposto no artigo 87.º do Regime 
Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro, e MANDAR LIBERTAR o montante de 41.968,93€ (quarenta e um mil 
novecentos e sessenta e oito euros e noventa e três cêntimos), correspondente a 85% 
do montante correspondente à componente rede viária e 90% do montante respeitante 
à componente de iluminação pública, conforme quadro infra, da caução prestada pela 
Garantia Bancária n.º 00125-02-2165201, datada de 11/06/2019, do Banco Comercial 
Português, S.A., no montante inicial de 48.844,88€ (quarenta e oito mil oitocentos e 
quarenta e quatro euros e oitenta e oito cêntimos), como garante da boa e regular 
execução das respetivas obras de urbanização, ficando retido o montante de 6.875,95 
€ (seis mil oitocentos e setenta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos), até à receção  
definitiva das referidas obras de urbanização, de acordo com o previsto na alínea b) do 
n.º 4 e no n.º 54 do artigo 54.º do RJUE, conforme quadro infra. 
 

Componente Montante Inicial Redução Montante retido 

Requalificação da 
rede viária 

      39 829,33 €  85%   33 854,93 €              5 974,40 €  

Iluminação Pública           9 015,55 €  90%   8 114,00 €  
                           

901,55 €  

          48 844,88 €     41 968,93 €              6 875,95 €  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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29. Perigosidade de diversas chaminés antigas – determinação de realização de 
vistoria 

 
 
Sobre este ponto, a Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro disse o seguinte: 
“Pela documentação que foi enviada, não se percebe qual é o problema atual que está na 
origem desta vistoria.  
Regista-se a importância de, decorrida a vistoria, caso haja algum perigo com a chaminé da 
FEIS, se tomar em conta a obrigatoriedade de salvaguardar o património histórico e industrial 
do edifício caso venha a ser necessária qualquer intervenção para efeitos de segurança. “ 
 
A Sra. Presidente informou que retomariam o ponto no final e que o Sr. Vereador Carlos 
Caetano, até lá vai fazer chegar a documentação necessária. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
 

30. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, 
Pedrulheira e Tojeira - Fase 2 - Concurso Público n.º 15/2019” – Aprovação de 
trabalhos a menos. 

 
865 - Presente informação da DQV, com a ref. LS-24.2020 através da qual é proposta a 
aprovação de trabalhos a menos, no valor de 4.007,92€ (quatro mil e sete euros e noventa e 
dois cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, do contrato inicial N.º 103/2019, e 
1.715,00€ (mil, setecentos e quinze euros), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, do 
contrato adicional N.º 39/2020, perfazendo o valor total de 5.722,92€ (cinco mil, setecentos e 
vinte e dois euros e noventa e dois cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, da 
empreitada designada por “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA – FASE 2”, adjudicada à 
empresa “PINTO & BRAZ, LDA”, ao abrigo do disposto no artigo 379º do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
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 “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA – FASE 2”, em 
que é cocontratante a firma “PINTO & BRAZ, L.DA”, delibera aprovar trabalhos a menos 
no valor de 4.007,92€ (quatro mil e sete euros e noventa e dois cêntimos), ao qual 
acresce IVA à taxa legal em vigor, do contrato inicial N.º 103/2019, e 1.715,00€ (mil, 
setecentos e quinze euros), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, do contrato 
adicional N.º 39/2020, perfazendo o valor total de 5.722,92€ (cinco mil, setecentos e vinte 
e dois euros e noventa e dois cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

31. “Requalificação da Cantina Escolar da Embra – CP n.º 22/2018” – Aprovação de 
trabalhos a menos. 
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866 - Presente informação da DQV, com a ref.ª LF-2020/19, datada de 24 de novembro de 
2020, através da qual se propõe a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 1.047,71€ 
(mil e quarenta e sete euros e setenta e um cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em 
vigor, do contrato inicial N.º 62/2019, da empreitada designada por “REQUALIFICAÇÃO DA 
CANTINA ESCOLAR DA EMBRA”, adjudicada à empresa “A ENCOSTA - Construção, S.A.”, 
ao abrigo do disposto no 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 “REQUALIFICAÇÃO DA CANTINA 
ESCOLAR DA EMBRA”, em que é cocontratante a firma “A ENCOSTA - Construção, 
S.A.”, delibera aprovar trabalhos a menos, do contrato inicial N.º 62/2019, no valor de 
1.047,71€ (mil e quarenta e sete euros e setenta e um cêntimos), ao qual acresce IVA à 
taxa legal em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

32. “Requalificação do Centro Azul - S. Pedro de Moel - CP n.º 18/2020” – Aprovação 
do plano de trabalhos. 

 
867 - Presente Plano de Trabalhos da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO AZUL 
- S. PEDRO DE MOEL” apresentado pela firma adjudicatária “VALEIXA - CONSTRUÇÃO 
CIVIL, LDA”. 
 
Presente informação técnica com a ref.ª LF.2020.20, datada de 26/11/2020 que propõe a 
aprovação do plano de trabalhos ajustado. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços na 
informação técnica com a ref.ª LF.2020.20, que fica anexa e aqui se dá por integralmente 
reproduzida, e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e do art. 361º do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de 
empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO AZUL - S. PEDRO DE MOEL”, em que 
é cocontratante a firma “VALEIXA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA”, delibera aprovar o 
plano de trabalhos ajustado. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 
 

33. Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande 
Poente. Deslocações de alunos no âmbito do ensino articulado  

 
 
O Sr. Vereador Nuno Brito disse o seguinte: 
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“No total, o transporte de 9 alunas do ensino custa anualmente 6.480€ (80€/mês * 9 alunas * 
9 meses). Por que razão a TUMG não assume a totalidade deste transporte com recurso aos 
veículos próprios do universo municipal de transportes? 

Independentemente desta questão, cabendo ao município a responsabilidade dos transportes 
escolares e sendo esta uma atividade curricular integrada no ensino articulado não será lógico 
assumir a totalidade dos custos em vez dos atuais 62,50% que nem se percebe a lógica desta 
afetação? 

Já agora, por que razão, vamos pagar o transporte dos alunos do articulado de dança e não 
pagamos aos alunos do articulado de música? 

A nossa perspetiva é que estes transportes sejam integrados na programação da rede de 
transportes realizada anualmente. “ 

 

 
A Sra. Vereadora Célia Guerra respondeu o seguinte: 
 
“Este valor foi acordado entre o agrupamento e os EE das alunas da dança, tendo em atenção 
o apoio que a Câmara dá em termos do passe. A TUMG não consegue assumir este 
transporte, pois não opera em Leiria. Além disso, são horas muito específicas intercaladas no 
horário escolar e só conseguem ir de táxi.  
Quanto aos alunos da música, o Orfeão optou por enviar os professores à escola, para dar as 
aulas. Desconhecemos a situação do transporte dos alunos de música por “instrumento”, pois 
o agrupamento não nos fez chegar essa situação, no entanto vamos estar atentos para ver 
todas as situações do articulado no planeamento dos transportes para o próximo ano letivo.” 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
868 - Presente ofício do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, com o registo de 
entrada E/10268/2020, datado de 2 de outubro de 2020, a solicitar o apoio financeiro do 
Município da Marinha Grande para fazer face às despesas de deslocação de 9 alunas do 6.º 
ao 8.º ano de escolaridade do ensino articulado do referido agrupamento para frequência das 
aulas de Dança no Orfeão de Leiria. 
 
Presente informação interna n.º 1987/2020 da DDC, datada de 2 de novembro, a dar conta 
do pedido de apoio financeiro efetuado pelo Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente 
para transporte das alunas acima mencionadas para as aulas de Dança no Orfeão de Leiria. 
 
Considerando que nos termos do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, é da competência das autarquias garantir 
o serviço de transporte entre o local de residência e o local dos estabelecimentos de ensino 
aos alunos do ensino básico e secundário (oficial, particular e/ou cooperativo) que residam a 
mais de 3 ou 4 kms dos estabelecimentos de ensino com ou sem refeitório. 
 
Considerando ainda que, nos termos do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo de nível 
não superior, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de novembro, o Estado pode 
celebrar contratos com estabelecimentos de ensino que se proponham criar cursos com 
planos próprios e com estabelecimentos de ensino em que sejam ministrados cursos do 
ensino especializado, como é o caso do ensino da música e da dança no âmbito do Ensino 
Articulado. 
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Considerando que este tipo de oferta não é ministrado pelo Agrupamento de Escolas Marinha 
Grande Poente, nem por qualquer outro agrupamento do concelho. 
 
Considerando que no âmbito do concelho, não existe resposta em termos de ensino articulado 
de dança ao nível do 6.º ano, já que o Sport Operário Marinhense é o único que leciona, mas 
apenas ao nível do 5.º ano de escolaridade. 
 
Considerando que o referido agrupamento de escolas tem protocolo estabelecido com o 
Orfeão de Leiria para a promoção do ensino artístico desde o ano letivo 2009/2010, estando 
no presente ano letivo a área da dança a ser frequentada alunas do 5.º ao 9.º ano de 
escolaridade. 
 
Considerando que o Orfeão de Leiria tem as suas instalações em Leiria, onde são realizadas 
as aulas e que existe a necessidade de garantir o serviço de transporte dos alunos para a 
frequência daquele estabelecimento. 
 
Considerando que o número de horas e a necessidade de articulação entre o horário das 
aulas que decorrem na EB2/3 Guilherme Stephens e o horário das aulas de dança que, em 
função do ano de escolaridade, ocupam 3 ou 4 períodos da semana, manhãs ou tardes, 
desfasadas em função do nível académico; 
 
Considerando que por esse motivo, não será possível conciliar transporte para o grupo na 
sua totalidade ou usufruir dos transportes da Rodoviária, pela inexistência de horários 
compatíveis; 
 
Considerando a dificuldade sentida pelos pais das alunas em causa em se deslocarem até 
Leiria, por motivos de trabalho, a única possibilidade será o recurso ao serviço de táxis; 
 
Considerando que este transporte tem um custo mensal por aluno, no valor de 80,00€, por 
um período de duração de 9 meses; 
 
Considerando que o Agrupamento de escolas requer uma comparticipação mensal de 50,00€ 
por aluno, pelo período de 9 meses. 
 
Considerando o interesse educativo e cultural das atividades desenvolvidas no âmbito do 
ensino articulado; 
 
Considerando o n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, em matéria de transportes 
escolares; 
 
Considerando as competências definidas na alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º e alínea gg) do 
n.º 1 do artigo 33.º ambos da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 
 
A Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º 
e da alínea gg) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, delibera atribuir um apoio financeiro de 4.050,00€ (quatro mil e cinquenta 
euros) ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, com sede na Rua Prof. 
Alberto Nery Capucho, Apartado 385, 2430-231 Marinha Grande, contribuinte fiscal n.º 
600 076 768 , destinado exclusivamente a fazer face às despesas de deslocação de 9 
alunas do 6.º ao 8.º ano de escolaridade do ensino articulado, para frequência das aulas 
de Dança no Orfeão de Leiria, no ano letivo 2020/2021. 
 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a  
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entidade beneficiária, que regula as obrigações da mesma. 
 
Este apoio deverá ser enquadrado no orçamento, classificação económica 06/040305. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

34. Alimentação escolar e atividades de ensino e apoio à família do pré-escolar, 
referentes aos meses de março e abril de 2020  

 
Presente a seguinte proposta: 
 
Presente informação n.º 2063/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
11 de novembro de 2020, que se dá por integralmente reproduzida, dando conta da 
necessidade de proceder à regularização das faturas emitidas nos meses de março e abril de 
2020 relativos ao serviço de alimentação escolar e das atividades de animação e apoio à 
família frequentadas pelas crianças do pré-escolar. 
 
Considerando que no dia 11 de março de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 10 -
A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas 
à situação epidemiológica da doença COVID -19, entre as quais a suspensão das atividades 
letivas e não letivas presenciais. 
 
Considerando que as atividades do ensino pré-escolar e as atividades letivas do 1.º ciclo 
referentes aos meses de março e abril de 2020, foram faturadas aos respetivos encarregados 
de educação antes do conhecimento da suspensão letiva. 
 
Considerando que nos termos do Regulamento de Funcionamento e Gestão dos Refeitórios 
e das Normas de Funcionamento das Atividades de Apoio à Família/ Componente de Apoio à 
Família, a faturação dos serviços é efetuada previamente à prestação do mesmo. 
 
Considerando que os serviços de alimentação escolar e das atividades de animação e apoio 
à família do mês março de 2020 foram faturados e parcialmente prestados até ao dia 13 de 
março de 2020. 
 
Considerando que os serviços de alimentação escolar e das atividades de animação e apoio 
à família do mês abril de 2020 foram faturados e não foram prestados. 
 
Considerando que o Regulamento de Funcionamento e Gestão dos Refeitórios Escolares, as 
Normas de Funcionamento das atividades de Animação e Apoio à Família nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública e as Normas de Funcionamento e 
as Normas de Funcionamento da Componente de Apoio à Família das escolas de 1.º ciclo do 
ensino básico da rede pública do concelho da Marinha Grande não contemplam qualquer 
redução da mensalidade pela via de suspensão das atividades. 
 
Considerando que por deliberação de câmara municipal de 1 de junho, foi determinada a 
isenção de pagamento os serviços de alimentação escolar e das atividades de animação e 
apoio à família nos meses de junho e julho de 2020, como medida excecional no âmbito do 
combate à pandemia de COVID-19. 
 
Considerando que os encarregados de educação foram privados destas prestações de 
serviços, não devendo ser penalizados pelo pagamento de serviços não prestados. 
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Considerando que os municípios possuem atribuições na área da educação, conforme 
estipulado na alínea d) n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação 
atual; 
 
Considerando que de acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação atual é da competência da Câmara Municipal “fixar os preços da 
prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados (...)”; 
 
Considerando que nos termos da alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma lei, compete 
ainda à Câmara Municipal “criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, (…) de 
distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados, 
por lei, sob administração municipal”; 
 
A Câmara Municipal depois de analisar os referidos documentos, concordando com os 
mesmos, no uso da competência prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, relativamente às faturas do mês de março por se 
considerar que as atividades só decorreram até 13 de março de 2020, delibera: 
 
- isentar do pagamento a todos os encarregados de educação das crianças que 
frequentam as atividades de pré-escolar e 1.º ciclo de ensino básico, nas componentes 
de alimentação escolar e atividades de animação e apoio à família, entre os dias 1 e 13 
de março; 
- proceder à anulação das faturas nas componentes de alimentação escolar e 
atividades de animação e apoio à família, no valor total estimado de 39.090,29€. 
- proceder à restituição dos valores pagos nas componentes de alimentação escolar e 
atividades de animação e apoio à família, no valor total estimado de 28.138,15€; 
 
Mais delibera relativamente às faturas do mês de abril por se considerar que as 
atividades não decorreram por motivos de suspensão imposta pelo Decreto-Lei n.º 10 
-A/2020, de 13 de março, delibera: 
 
- proceder à anulação das faturas nas componentes de alimentação escolar e 
atividades de animação e apoio à família, no valor total estimado de 27.410,64€; 
- proceder à restituição dos valores pagos nas componentes de alimentação escolar e 
atividades de animação e apoio à família, no valor total estimado de 3.351,59€; 
 
A deliberação foi tomada por ___________________________ e aprovada em minuta. 
 
  
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro disse o seguinte:  
 
“As crianças efetivamente usufruíram do serviço de 1 a 13 de março correto?  
Como podemos isentar o período de 1 a 13 de março, se o Decreto-Lei n.º 10 -A/2020, de 13 
de março, aprovou um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica da doença COVID -19, entre as quais a suspensão das atividades letivas e 
não letivas presenciais, é posterior a este período? 
Qual o enquadramento legal e financeiro para esta isenção? Não me parece haver 
enquadramento para esta isenção.” 
 
A Sra. Presidente ausentou-se por breves minutos ficando o Sr. Vice-Presidente, Carlos 
Caetano, a orientar os trabalhos.  
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A Sra. Vereadora Célia Guerra estabeleceu contacto com o Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento e Cidadania, Dr. Pedro Jerónimo que prestou o seguinte 
esclarecimento: 
 
“A Câmara Municipal tem competência para fixar os preços. De acordo com o regulamento, 
nós faturamos mensalidades, um serviço pré-pago, neste caso, a proposta é deliberar isentar 
os serviços prestados para que os pais não paguem serviços não prestados. Não há faturação 
de serviço ao dia. O serviço do mês de março é faturado no final de fevereiro. Os serviços 
foram prestados até ao dia 13 de março e depois interrompidos. A partir desse dia, não 
podemos faturar porque o serviço não foi prestado, queremos isentar a parte que corresponde 
aos serviços que foram prestados.” 
 
 
A pedido do Sr. Vice-Presidente, a Chefe da Divisão Financeira, Dra. Sandra Paiva 
interveio: 
 
“Não conheço o ponto em concreto. Vou fazer uma avaliação genérica. Em tempos recebemos 
uma proposta de isenção e foi devolvida aos serviços da DDC, porque me parecia que não 
havia competência da Sra. Vereadora para subscrever a mesma. E, nessa altura, foi pedido o 
enquadramento legal dessa proposta e questionado se a competência não seria da Câmara. 
A isenção tem de ter um enquadramento jurídico. “ 
 
 
A Sra. Vereadora Lara Lino disse o seguinte, que foi subscrito também pela Sra. 
Vereadora Alexandra Dengucho: 
 
“Gostaríamos que a isenção fosse concedida, mas concordamos com a argumentação da Sra. 
Vereadora Ana Monteiro. Este ponto deve ser devidamente instruído para que possamos votar 
em consciência. “  
 
 
A Sra. Presidente que, entretanto, regressou à condução dos trabalhos, informou, com 
a anuência de todos, que este ponto vai recolher parecer jurídico e ser reagendado para 
outra reunião de Câmara. 
 
 
 

35. Alimentação escolar e atividades de ensino e apoio à família do pré-escolar – 
Ano letivo 2020-2021 – Necessidade de alterações ao procedimento de 
faturação  

 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
Presente informação n.º 2169/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
24 de novembro de 2020, que se dá por integralmente reproduzida, dando conta da 
necessidade de proceder à implementação de alterações ao procedimento de faturação, 
relativo ao serviço de alimentação escolar e das atividades de animação e apoio à família, 
frequentadas pelas crianças do pré-escolar, no presente ano letivo 2020/2021. 
 
Considerando que no dia 11 de março de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 10 -
A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas 
à situação epidemiológica da doença COVID -19, entre as quais a suspensão das atividades 
letivas e não letivas presenciais. 
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Considerando que foi criado um regime excecional em matéria de realização, avaliação e 
certificação das aprendizagens, para o ano letivo 2019/2020, que passaram a ser efetuadas 
em regime não presencial conforme estipulado pelo artigo 2.º do referido Decreto-Lei n.º 14-
G/2020, até ao final do referido ano letivo, que excecionalmente terminou a 26 de junho de 
2020. 
 
Considerando que durante o período referido em que chegou a decorrer atividade letiva para 
os alunos do pré-escolar, a Câmara Municipal da Marinha Grande teve necessidade de 
implementar diversas medidas extraordinárias de modo a diminuir o impacto social que toda 
esta situação de pandemia e respetivo confinamento obrigatório teve sobre as famílias do 
concelho. 
 
Considerando que houve necessidade de iniciar todos os procedimentos conducentes à 
abertura e funcionamento do ano letivo 2020/2021, de uma forma alternativa, nomeadamente 
através de inscrição online dos serviços municipais prestados no âmbito escolar: Alimentação 
Escolar, Atividades de Animação e Apoio à Família e Componente de Apoio à Família.  
 
Considerando os problemas verificados que resultaram da implementação do sistema de 
inscrição online, nomeadamente: 
- Inscrição tardia e fora de prazo dos encarregados de educação; 
- Inscrições incompletas e mal efetuadas por parte dos encarregados de educação; 
- Impossibilidade de anexação direta dos documentos essenciais e obrigatórios à análise, ao 
enquadramento e à definição da situação de cada um dos alunos; 
- Inexistência de acesso à plataforma das matrículas do Ministério da Educação, o que 
impossibilitou toda e qualquer confirmação de veracidade das informações referentes aos 
alunos, nomeadamente no que diz respeito ao estabelecimento de ensino frequentado; 
- Alterações de alunos entre estabelecimentos de ensino. 
 
Considerando que apesar de tudo, o ano letivo 2020/2021, iniciou dentro dos prazos 
legalmente estipulados para o efeito, com serviço de alimentação escolar e as valências de 
apoio familiar disponíveis desde logo o primeiro dia de aulas, realçando-se o facto de nenhum 
aluno ter sido impedido de usufruir de alimentação escolar, mesmo aqueles cujo prazo de 
inscrição não foi de todo cumprido, sempre com o objetivo de atender aos interesses dos 
alunos do concelho. 
 
Considerando o funcionamento dos serviços referidos, ocorreu em apenas 9 dias durante o 
mês de setembro. 
 
Considerando que existem dois regulamentos em vigor, que estabelecem os princípios 
normativos no funcionamento, quer relativamente ao fornecimento de refeições escolares, 
quer relativamente aos serviços de AAAF/CAF, que foram efetuadas perante uma realidade e 
mediante pressupostos que atualmente já não se verificam. 
 
Considerando que os municípios possuem atribuições na área da educação, conforme 
estipulado na alínea d) n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação 
atual; 
 
Considerando que de acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação atual é da competência da Câmara Municipal “fixar os preços da 
prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados (...)”; 
 
Considerando que nos termos da alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma lei, compete 
ainda à Câmara Municipal “criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, (…) de  
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distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados, 
por lei, sob administração municipal”; 
 
A Câmara Municipal depois de analisar os referidos documentos, concordando com os 
mesmos, no uso da competência prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, relativamente aos procedimentos da área de educação 
para os procedimentos de faturação dos serviços de Alimentação Escolar, Atividades 
de Animação e Apoio à Família, Componente de Apoio à Família - Ano Letivo 2020/2021, 
delibera: 
 
1 - Aplicar no mês de setembro de 2020, a medida de isenção total do pagamento das 
mensalidades de Alimentação Escolar, Serviços de Apoio à Família (AAAF - Pré-
Escolar) e Serviços de Componente de Apoio à Família (CAF - 1º CEB) à semelhança 
do adotado no ano letivo de 2019/2020, numa perspetiva de incentivo e apoio às famílias 
do concelho, que em muitos casos se viram privadas das fontes de rendimento parcial 
ou até totalmente; 
 
2 –Implementar uma redução de 50% na mensalidade dos alunos, com efeitos na 
emissão dos serviços Alimentação Escolar, Serviços de Apoio à Família (AAAF - Pré-
Escolar) e Serviços de Componente de Apoio à Família (CAF - 1º CEB), que fiquem em 
isolamento profilático por via da pandemia da COVID -19, desde que exista a devida 
comprovação da situação através dos respetivos agrupamentos de escolas do 
concelho; 
 
A deliberação foi tomada por __________________________ e aprovada em minuta. 
 
  
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro fez a seguinte intervenção: 
 
“O título da informação é: Necessidade de alterações ao procedimento de faturação.  
 
O conteúdo refere-se a isenções e reduções de pagamento dos serviços e propõe melhoria 
no regulamento e implementação de uma plataforma informática para 2021, sendo que a 
minuta de deliberação ignora os dois últimos pontos. Sr.ª Presidente: Que trapalhice aqui 
vai…não me ocorre dizer outra coisa. 
 
Vejamos: 

a) Aplicar isenção da mensalidade de alimentação escolar, Serviços de Apoio à Família 
em setembro porquê?  

Ou melhor porquê só em setembro? Se é para criar um estímulo e apoio à família em período 
de pandemia então que se aplique no ano letivo todo. 

b) Porquê aplicar uma redução de 50% na mensalidade de todos os alunos que fiquem 
em isolamento profilático apenas no mês de novembro? 

 
Será que esta proposta se prende com o facto de até ao momento ainda não terem sido 
emitidas quaisquer faturas aos pais e o processo estar todo atrasado? “ 
 
A Sra. Vereadora Célia Guerra prestou o seguinte esclarecimento: 
 
“Foi um início de ano, com nove dias muito atribulados, em que os pais se esqueceram de 
entregar documentos, de fazer a inscrição. Esclareceu que a minuta para aplicar os 50% de 
redução por isolamento profilático, é para qualquer mês. Vamos tentar implementar a 
plataforma.” 
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A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho disse o seguinte: 
 
“Tenho tido informações que os pais estão preocupados com o facto de não estarem a ser 
cobrados os serviços e que quando vierem as faturas não vão ter dinheiro para pagar tudo. 
O que tenho dito, é que depois poderão requerer o pagamento por prestações. Mas esta 
situação é muito desagradável, o que se passa para isto estar a funcionar tão mal? Já lá vão 
4 meses. Porque é que não há faturação?” 
 
 
A Sra. Vereadora Célia Guerra pediu a intervenção do Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento e Cidadania, Dr. Pedro Jerónimo, que explicou que a questão da 
faturação, sucede todos os anos, porque a CMMG opta por fazer uma faturação pré -serviço. 
Há muitos anos, que isto não se consegue, sem algum atraso, que deriva do facto de no início 
das aulas, no mês de setembro, haver lugar à confirmação de dados, à entrega de documentos 
de abono, à confirmação do nº de alunos que aderem ao serviço, à complexidade da rede 
escolar e, acresce ainda os problemas internos que também atravessamos, o que tem 
impossibilitado a regularização da faturação em tempo útil. Disse ainda que, não irão 
obviamente faturar tudo junto, por forma a garantir que os pais tenham recursos financeiros 
para fazer os pagamentos. 
 
 
A Sra. Presidente informou que, com a anuência de todos, este ponto vai recolher 
parecer jurídico e ser reagendado para outra reunião de Câmara. 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
 

36. Celebração de acordo de regularização de dívida referente à arrendatária, 
residente no Bairro do Camarnal, nº 28, Ordem, Marinha Grande.  

 
869 - Presente requerimento com o registo de entrada E/10549/2020, datado de 13 de 
outubro, do corrente ano, em nome da inquilina residente no fogo Bairro do Camarnal, nº28, 
Ordem, Marinha Grande, a solicitar o pagamento da dívida existente referente a rendas em 
atraso, em 18 prestações mensais. 
 
Presente informação n.º 2039 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 09 de 
novembro de 2020, através da qual se expõe a situação da referida arrendatária e as 
circunstâncias que levaram à existência da presente dívida por parte do primitivo arrendatário, 
e propõe a celebração de um acordo de regularização de dívidas do montante que se encontra 
por liquidar, no valor de 919,12€, em 18 prestações mensais, a partir de dezembro do corrente 
ano. 
 
Considerando que a inquilina não reúne, presentemente, condições económicas que lhe 
permitam liquidar integralmente o montante em causa; 
 
Considerando a intenção manifestada pela mesma em liquidar a dívida que tem para com o 
Município da Marinha Grande, no valor de 919,12€, (novecentos e dezanove euros e doze 
cêntimos). 
 
Considerando a proposta apresentada para pagamento da dívida, em 18 prestações mensais; 
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Considerando que o Regulamento de Atribuição, de Gestão e de Utilização das Habitações 
Sociais do Município da Marinha Grande estabelece na alínea k, do nº 1, do artigo 29.º, que 
em caso de atraso no pagamento da renda ou acumulação de vários meses em dívida, e de 
forma a evitar a resolução do contrato de arrendamento, possa vir a ser celebrado um acordo 
prestacional, com vista à regularização da dívida. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conjugada com a alínea k) do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento de Atribuição, 
Gestão e Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, concordar 
com o pagamento da dívida, no valor de 919,12€, (novecentos e dezanove euros e doze 
cêntimos), em 18 prestações mensais, sendo 17 prestações no valor unitário de 51,07€ 
(cinquenta e um euros e sete cêntimos) e a 18.ª no valor de 50,93€ (cinquenta euros e 
noventa e três cêntimos) com entrada em vigor a partir de dezembro do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

37. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, 
do inquilino residente na Praceta da Liberdade, Bloco 8, 1º drt., Casal de Malta  

  
870 - Presente informação n.º 2045/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
datada de 10 de novembro de 2020, com proposta de atualização e revisão do valor da renda 
da habitação em epígrafe, por motivo de alteração da composição e de rendimentos do 
agregado familiar.  
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social e revoga a Lei n.º 21/2009, 
de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
definições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do arrendamento 
apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento mensal corrigido 
do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à milésima, que resulta 
da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (435,76€)” 
 
Considerando ainda que, no n.2 do artigo 26.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento e que, no nº 3 do mesmo artigo, a renda máxima em regime de arrendamento 
apoiado é a renda máxima aplicável aos contratos de arrendamento para fim habitacional em 
regime de renda condicionada 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão e 
de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda é 
atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do agregado 
familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro. 
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Considerando que, ao abrigo da alínea a) do nº2, do artigo 27º, do mencionado regulamento, 
o arrendatário comunicou a alteração da composição e dos respetivos rendimentos do 
agregado familiar. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquilino e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o artigo 23.º 
da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à atualização da 
renda do inquilino residente na fração identificada em epígrafe,  sendo o valor a aplicar 
o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR Casa DATA 
CONTRATO 

RENDA/20 
(novembro) 

RENDA/21 
(janeiro) 

Praceta da 
Liberdade 

Bloco 8, 1º Drt. 7 de setembro 
de 2000 

162,67€ 65,42€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a partir 
do 1.º dia útil do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

38. Celebração de acordo de regularização de dívida referente à arrendatária, 
residente na Praceta da Liberdade, Bloco, 3, r/c drt., Casal de Malta, Marinha 
Grande.  

  
871 - Presente requerimento com o registo de entrada E/10422/2020, datado de 06 de 
outubro, do corrente ano, em nome da inquilina residente no fogo sito na Praceta da Liberdade, 
Bloco 3, R/c Drt., Casal de Malta, Marinha Grande, a solicitar o pagamento da dívida existente 
referente a rendas em atraso, em 24 prestações mensais. 
 
Presente informação n.º 2081 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 12 de 
novembro de 2020, através da qual se expõe a situação da referida arrendatária e as 
circunstâncias que levaram à existência da presente dívida por parte do primitivo arrendatário, 
e propõe a celebração de um acordo de regularização de dívidas do montante que se encontra 
por liquidar, no valor de 1.299,39€, em 24 prestações mensais, a partir de dezembro do 
corrente ano. 
 
Considerando que a inquilina não reúne, presentemente, condições económicas que lhe 
permitam liquidar integralmente o montante em causa; 
 
Considerando a intenção manifestada pela mesma em liquidar a dívida que tem para com o 
Município da Marinha Grande, no valor de 1.299,39€, (mil, duzentos e noventa e nove euros 
e trinta e nove cêntimos); 
 
Considerando a proposta apresentada para pagamento da dívida, em 24 prestações mensais; 
 
Considerando que o Regulamento de Atribuição, de Gestão e de Utilização das Habitações 
Sociais do Município da Marinha Grande estabelece na alínea k), do nº1, do artigo 29.º, que  
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em caso de atraso no pagamento da renda ou acumulação de vários meses em dívida, e de 
forma a evitar a resolução do contrato de arrendamento, possa vir a ser celebrado um acordo 
prestacional, com vista à regularização da dívida. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conjugada com a alínea k) do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento de Atribuição, 
Gestão e Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, concordar 
com o pagamento da dívida, no valor de 1.299,39€, (mil, duzentos e noventa e nove 
euros e trinta e nove cêntimos) em 24 prestações mensais, sendo 23 prestações no 
valor unitário de 54,14€ (cinquenta e quatro euros e catorze cêntimos) e a 24.ª no valor 
de 54,17€ (cinquenta e quatro euros e dezassete cêntimos) com entrada em vigor a partir 
de dezembro do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

39. Transmissão do direito de arrendamento por falecimento do titular do contrato 
de arrendatário. Bairro do Camarnal n.º 28 – Marinha Grande  

 
872 - Presente requerimento com o registo de entrada E/9811/2020, datado de 22 de 
setembro, em nome da cônjuge do titular do contrato de arrendamento sito no Bairro do 
Camarnal n.º 28, a solicitar a transmissão do direito de arrendamento por morte de seu 
cônjuge. 
 
Presente informação n.º 2031 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 9 de 
novembro de 2020, a propor a transmissão do direito de arrendamento da habitação 
mencionada em epígrafe. 
 
Considerando que o titular do contrato, arrendatário do Município da Marinha Grande, era 
cônjuge da requerente e com ela residia; 
 
Considerando que o mesmo faleceu, no passado dia 25 de maio do corrente ano, conforme 
documento comprovativo, em anexo; 
 
Considerando a alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Regulamento Municipal de Atribuição, 
Gestão e de Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande em vigor, que 
determina que o arrendamento para habitação não caduca por morte do primitivo arrendatário, 
quando lhe sobreviva cônjuge com residência no locado. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, delibera no uso de competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, 
conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 24.º do Regulamento Municipal de Atribuição 
e de Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande em vigor, 
transmitir o direito de arrendamento para a cônjuge do titular do contrato de 
arrendamento e requerente, sendo os recibos de renda mensal emitidos em nome do 
mesmo. 
 
Mais delibera, manter o valor atual da renda a partir de janeiro de 2021, em 167,11€, 
valor este calculado, tendo em conta as alterações verificadas, quer na composição do 
agregado familiar, quer nos seus rendimentos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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ATIVIDADE FÍSICA 

 
 

40. Adenda contrato programa – Sporting Clube Marinhense. Obras de conservação 
e reabilitação das instalações.  

  
873 - Presente informação I/2120/2020, de 18 de novembro de 2020, que se dá por 
integralmente reproduzida relativo à análise do pedido de retificação do contrato programa n.º 
DDC 2018-80, celebrado no dia 26 de dezembro de 2018, no valor de 50.000,00€, para a 
execução das obras de conservação e reabilitação de instalações, em nome do Sporting Clube 
Marinhense. 
 
Presente ofício com registo de entrada n.º 11046/2020, de 21 de outubro, do Sporting Clube 
Marinhense a solicitar a retificação ao contrato programa, registado com o n.º 2018-80, 
celebrado em 26 de dezembro de 2018, por a entidade entender que existiu um lapso na 
redação final do contrato, uma vez que ficou excluído o ano de 2018 da execução dos 
trabalhos, referindo apenas o ano de 2019. A entidade alega que instruiu a candidatura em 
julho de 2018, dada a “necessidade de intervenção pelo facto de a equipa de Hóquei em Patins 
ir disputar o Campeonato Nacional da 1ª Divisão – 2018/2019, o que obrigava à intervenção 
antes do início da nova época desportiva e logo após o término da época 2017/2018.” Por isso 
requer a elaboração e adenda ao contrato programa “por forma a serem incluídas as despesas 
das faturas desde julho de 2018”. 
 
Considerando que a entidade, desde o início da submissão da primeira candidatura, em 18 de 
julho de 2018, requereu este apoio financeiro para iniciar em 2018 e em todos os processos 
apresentados e relacionados, sempre foi requerido um apoio financeiro com início de 
execução no ciclo económico de 2018, conforme consta nos formulários de candidatura, 
anexos à presente informação. 
 
Considerando que pela leitura do contrato programa no n.º 1 da cláusula 13.ª refere que o 
mesmo produz efeitos à data da deliberação da Câmara Municipal e que o n.º 6 da cláusula 
4.ª refere que a entidade deve apresentar todas as despesas efetuadas no exercício 
económico de 2019, excluindo por isso outros anos económicos. 
 
Considerando que as candidaturas, inicial e subsequente, consistiam exatamente no mesmo 
objeto, ou seja, para obras de conservação do Pavilhão 1 e 2, e a sua adequação às 
exigências da competição da 1.ª Divisão Nacional, a executar a partir do ano de 2018, e aqui 
refere-se claramente à época desportiva de 2018/2019, que inicia em julho de 2018. 
 
Considerando que se verifica que a redação final do contrato programa, aprovado em reunião 
de câmara municipal de 21 de dezembro, não foi ao encontro dessa pretensão inicial da 
entidade, estando excluído da apresentação de documentos comprovativos de despesa, o 
período compreendido entre 18 de julho a 31 de dezembro de 2018, requerendo agora a 
entidade a modificação dessas normas fundamentadas no requerimento apresentado. 
 
Considerando que o contrato programa tem a duração de dois anos, desde a data da 
celebração do contrato, terminando no próximo dia 25 de dezembro de 2020 e por isso 
entende-se que o mesmo estando ainda em vigor, pode ser objeto de revisão ou modificação. 
 
Considerando que nos termos da cláusula 7.ª do contrato-programa e nos termos do Regime 
Jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de 
março de 2019, refere no artigo 21.º é admissível o direito à revisão do contrato programa,  
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desde que devidamente fundamentado, nas condições que neles se encontrem e, nos demais 
casos, por livre acordo das partes. 
 
Considerando que é sempre admitido o direito à revisão do contrato quando, em virtude de 
alteração superveniente e imprevista das circunstâncias, a sua execução se torne 
excessivamente onerosa para a entidade beneficiária da comparticipação financeira ou 
manifestamente inadequada à realização do interesse público. 
 
Considerando que a entidade interessada na revisão do contrato envia às demais partes 
outorgantes uma proposta fundamenta, donde conste expressamente a sua pretensão. 
 
Considerando que o Município da Marinha Grande tem atribuições nos domínios da 
educação, cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento nos termos das 
alíneas d), e), f), h) e m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua 
redação atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande, a competência para 
apoiar as atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outras de interesse 
municipal, bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente 
existentes nos termos das alíneas o), p) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerando que competiu à Câmara Municipal a aprovação em minuta do contrato 
programa e por isso também compete a este órgão aprovar eventuais modificações em forma 
de adenda. 
 
Assim, a Câmara Municipal ao abrigo das competências conferidas pelas alíneas o) 
do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibera aprovar a adenda ao 
contrato programa celebrado a 26 de dezembro de 2020, entre o Município da Marinha 
Grande e o Sporting Clube Marinhense. 
 
A Câmara Municipal delibera, em consequência, aprovar a minuta de adenda ao 
contrato de programa, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções da Sra. 
Vereadora Ana Alves Monteiro e do Sr. Vereador Nuno Brito, do MPM, que proferiram 
a seguinte declaração de voto: 
 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio. 
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
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41. Adenda contrato programa – Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º Janeiro. 
Requalificação das instalações  

 
874 - Presente deliberação de câmara de 3 de setembro de 2018, relativa ao apoio financeiro 
à Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º janeiro, para obras de reabilitação de 
requalificação das instalações da entidade, ao nível da cobertura, teto e sistema de 
iluminação do pavilhão, no valor de 35.000,00€, nos termos do Regulamento Municipal de 
Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra. 
 
Presente contrato de programa celerado em 10 de setembro de 2018, com Sociedade de 
Beneficência e Recreio 1.º janeiro, registado com o n.º 44-2018. 
 
Presente adenda ao contrato programa, celebrado em 10 de outubro de 2018, relativo ao 
contrato programa n.º 44-2018, celebrado com Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º 
janeiro. 
 
Presente email do Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º janeiro, de 28 de fevereiro de 
2020, registado através da entrada n.º 2412/2020, a dar conta da existência de uma falta de 
informação e a falta de conhecimento que impedem a apresentação do relatório final da 
execução do contrato programa. 
 
Presente email do Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º janeiro, de 13 de outubro de 
2020, registado através da entrada n.º 10662/2020, a solicitar informações sobre o pedido 
de efetuado através de email de 28 de fevereiro de 2020. 
 
Presente informação n.º 2094/2020 de 16 de novembro de 2020, da Divisão Jurídica e de 
Apoio, dando conta da possibilidade legal de celebração de adenda ao Contrato Programa 
(DDC – 44/2018) e adenda outorgada em 10 de outubro de 2018, enquadramento do pedido. 
 
Presente informação n.º 2162/2020, de 24 de novembro de 2020, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, dando conta que a execução do atual contrato programa e 
respetiva adenda é excessivamente onerosa para a entidade beneficiária da 
comparticipação financeira. 
 
Considerando que o Município da Marinha Grande tem atribuições nos domínios da 
educação, cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento nos termos das 
alíneas d), e), f), h) e m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua 
redação atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande, a competência para 
apoiar as atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outras de interesse 
municipal, bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente 
existentes nos termos das alíneas o), p) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerando que nos termos da cláusula 7.ª do contrato programa “qualquer alteração ou 
adaptação ao presente contrato carece de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por 
escrito” é admissível o direito à revisão do contrato programa, contudo carece de acordo prévio 
e escrito entre as partes. 
 
Considerando que é sempre admitido o direito à revisão do contrato quando, em virtude de 
alteração superveniente e imprevista das circunstâncias, a sua execução se torne 
excessivamente onerosa para a entidade beneficiária da comparticipação financeira ou 
manifestamente inadequada à realização do interesse público. 
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Considerando que a entidade interessada na revisão do contrato envia às demais partes 
outorgantes uma proposta fundamenta, donde conste expressamente a sua pretensão. 
 
Considerando que competiu à Câmara Municipal a aprovação em minuta do contrato 
programa e por isso também compete a este órgão qualquer alteração ao mesmo. 
 
Assim, a Câmara Municipal ao abrigo das competências conferidas pelas alíneas o) 
do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibera aprovar a adenda ao 
contrato programa celebrado a 10 de setembro de 2018 e respetiva adenda celebrada 
em 10 de outubro de 2018, entre o Município da Marinha Grande e Sociedade de 
Beneficência e Recreio 1.º janeiro. 
 
A Câmara Municipal delibera, em consequência, aprovar a minuta de adenda ao 
contrato de programa, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções da Sra. 
Vereadora Ana Alves Monteiro e do Sr. Vereador Nuno Brito do MPM, que proferiram 
a seguinte declaração de voto: 
 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio. 
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

 
 

42. Adenda contrato programa - Sport Operário Marinhense. Obras de conservação 
e beneficiação de balneários. Departamento de dança  

 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho comunicou o seu impedimento, nos termos do 
previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, uma 
vez que faz parte dos órgãos sociais do Sport Operário Marinhense. 
 
A Sra. Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do 
mencionado Código. 
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875 - Presente deliberação de câmara de 27 de julho de 2020, relativa ao apoio financeiro 
para obras de conservação e beneficiação de balneários – departamento da Dança, no valor 
de 23.000,00€, nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios 
a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra. 
 
Presente contrato de programa celerado em 31 de julho de 2020, celebrado com o Sport 
Operário Marinhense, registado com o n.º 20-2020-DDC. 
 
Presente requerimento do Sport Operário Marinhense, de 12 de novembro de 2020, a solicitar 
uma adenda ao contrato programa relativo ao Apoio a Infraestruturas, de modo a prever o 
prolongamento até fim de fevereiro de 2021, do termo da obra objeto de financiamento e que 
a entrega do relatório seja alterada para a data de 31 de maio. 
 
Presente informação n.º 2118/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, dando 
conta do enquadramento do pedido. 
 
Considerando que o Município da Marinha Grande tem atribuições nos domínios da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento nos termos das alíneas d), e), 
f), h) e m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, 
que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande, a competência para apoiar as 
atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outras de interesse municipal, 
bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos 
termos das alíneas o), p) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerando que nos termos da cláusula 1.ª, alínea b) e h) da cláusula 2.ª, n.º 1 e n.º 2 da 
cláusula 4.ª e cláusula 5.ª do contrato programa, está referenciado que as obras de 
conservação e beneficiação de balneários - Departamento de Dança, devem decorrer durante 
o ano de 2020”. 
 
Considerando que nos termos da alínea h) da cláusula 2.ª e n.º 6 da cláusula 4.ª a entidade 
deve apresentar até 31 de março 2021, um relatório final sobre a execução do contrato-
programa. 
 
Considerando que nos termos da cláusula 7.ª do contrato programa “qualquer alteração ou 
adaptação ao presente contrato carece de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por 
escrito” é admissível o direito à revisão do contrato programa, contudo carece de acordo prévio 
e escrito entre as partes. 
 
Considerando que a entidade interessada na revisão do contrato envia às demais partes 
outorgantes uma proposta fundamentada, donde conste expressamente a sua pretensão. 
 
Considerando que competiu à Câmara Municipal a aprovação em minuta do contrato 
programa e por isso também compete a este órgão qualquer adenda ao mesmo. 
 
Assim, a Câmara Municipal ao abrigo das competências conferidas pelas alíneas o) do 
n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibera aprovar a adenda ao contrato 
programa celebrado a 31 de julho de 2020, entre o Município da Marinha Grande e o 
Sport Operário Marinhense. 
 
A Câmara Municipal delibera, em consequência, aprovar a minuta de adenda ao 
contrato de programa, que se dá por integralmente reproduzida. 
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Esta deliberação foi tomada por maioria com 4 votos a favor e 2 abstenções da Sra. 
Vereadora Ana Alves Monteiro e do Sr. Vereador Nuno Brito do MPM, que proferiram 
a seguinte declaração de voto: 
 
 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio. 
  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 

43. TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M., Unipessoal, S.A. 
Instrumentos de Gestão Previsional para 2021 - Mandato Discriminado 

 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano comunicou o seu impedimento, nos termos do previsto 
no artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que 
faz parte da assembleia geral da empresa municipal TUMG Transportes Urbanos da 
Marinha Grande, EM Unipessoal SA. 
 
A Sra. Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do 
mencionado Código. 
 
 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 

 

“Notas prévias 
• Vamos clarificar o que está em causa neste processo: mandatar a Vereadora Célia 

para votar favoravelmente o orçamento da TUMG. 

• Apenas recebemos informação da TUMG. Os serviços internamente analisaram os 

Instrumentos de Gestão Previsional para 2021? Ele cumpre ou não a legislação  
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• (qual o enquadramento na legislação do sector empresarial municipal e da 

contratação pública).  

 
Se vamos mandatar alguém a votar pelo órgão temos que apreciar o documento que 
será objeto de votação. Quanto à análise dos Instrumentos de Gestão Previsional para 
2021 importa perceber o seguinte: 
 
- A elaboração deste orçamento pelo conselho de administração é duma total 

irresponsabilidade, pois estimam que no exercício de 2021 as condicionantes até agora 

existentes no âmbito do COVID estarão ultrapassadas.  

 

- No contexto mundial em que vivemos, considerar que uma empresa de transportes urbanos 

e escolares vai manter a mesma atividade em 2021, é ridículo e torna este orçamento 

completamente descabido, sem qualquer sentido.  

 

- Isto mesmo foi alertado pelo parecer do ROC, mas, o presidente do conselho de 

administração e a sua administradora, fizeram ouvidos de mercador, manifestando um sentido 

de incompetência ou provavelmente com o objetivo único de receberem um subsídio do 

Município igual ao deste ano. 

 

- Comparando com o orçamento de 2020, que racionalidade existe para considerar no 

orçamento 2021: 

• Prever aumento da receita do estacionamento? Que acontecimento inusitado 

poderá suceder para que haja um aumento do número de utilizadores dos parques de 

estacionamento?  

• Prever um aumento de publicidade de 70%? 

• Prever quase para o dobro dos transportes ocasionais, quando não existem 

visitas de estudos, as associações estão sem atividade? 

• Aumentar em 25% os gastos com os transportes escolares? Como assim?  

• Em 2021 ter um valor idêntico para os transportes escolares e transportes 

urbanos de passageiros? Num período em que as atividades e fluxos das pessoas 

diminuem, em que é pedido confinamento em várias fases do ano, as pessoas estão 

em teletrabalho? Os alunos poderão vir ainda a ter novamente ensino à distância, às 

crianças que poderão vir a estar em confinamento/isolamento profilático? 

• Quase duplicar os Serviços diversos, sem especificar quais… 

• Aumentar quase 50% as despesas com pessoal, porquê? 

• Aumentar 40% o dinheiro em caixa 

• Apesar da atividade ser inferior, o subsídio da Camara mantem-se igual. Há qualquer 

coisa que não se entende aqui.  

Vejamos: 

 Transportes escolares 
2020 

Transportes 
escolares 2021 

Contrato 
programa 2020 

Contrato 
programa 2021 

Orçamento câmara     

Orçamento TUMG 244.552,30 € 241.491,90 € 472.597.08 € 472.597,22 € 

Diferença     

 A diferença é um valor 
estimado 

 A diferença é o 
IVA (6%) 
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ACTIVIDADE GERAL DA TUMG, nos valores mais significativos 

Subsídio da Câmara € 472.597 

Estacionamento € 76.500 

Transportes escolares € 241.491 

Transportes subsidiados pelo Município € 30.568 

Receitas do negócio (bilhetes) € 162.456 (apenas 16 % do total) 

Publicidade € 8.100 

RECEITAS TOTAIS € 1.001.322 

 
 
 
A Sra. Presidente disse ter uma interpretação diferente. Trata-se única e exclusivamente, de 
atribuir o mandato à Vereadora que levará o sentido de voto da Autarquia.  
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
876 - Presente proposta de Instrumentos de Gestão Previsional, aprovada pelo Conselho 
de Administração, acompanhada por parecer emitido pelo respetivo Fiscal único.  
  
Tendo em conta que de acordo com o art.º 9º, nº 2 do Estatutos da empresa municipal TUMG 
Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal SA, cabe à Câmara Municipal 
conferir ao seu representante na Assembleia Geral - Célia Cristina Letra Faustino Guerra - 
mandado discriminado quanto ao conteúdo das deliberações a adotar e ao respetivo sentido 
de voto.  
  
A Câmara Municipal delibera, nos termos do art.º 9º, nº 2 do Estatutos da empresa 
municipal TUMG Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal, S.A emitir o 
seguinte mandato a executar pela representante designada, Sr.ª Vereadora Célia 
Cristina Letra Faustino Guerra:   
  
-  Aprovação dos Instrumentos de Gestão Previsional para 2021.  
  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 4 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. 
Vereadores do MPM, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
 
“O ROC ao emitir parecer sobre os Instrumentos de Gestão Previsional para 2021 adverte que 
““A pandemia do coronavírus COVID-19, que tem vindo a assolar o Mundo desde inicio do 
corrente ano, tem tido desenvolvimentos substanciais quase dia a dia, não sendo possível, 
quantificar esses efeitos face a elevada incerteza existente… os efeitos e consequências 
deste quadro e das medidas de natureza legal que possam vir a ser tomadas correspondem 
a uma limitação de âmbito que condiciona o nosso parecer””. Mas apesar desta realidade o 
ROC constata que “A Entidade estima que no exercício de 2021 as condicionantes até 
agora existentes estarão ultrapassadas” 
 
Este alerta, de extremo bom senso, não foram suficientes para o presidente do conselho de 
administração da TUMG e a sua administradora. Fizeram ouvidos de mercador, manifestando 
um sentido de incompetência ou, provavelmente, com o objetivo único de receberem um 
subsídio da Câmara igual ao deste ano. 
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Por isso, a elaboração deste orçamento pelo conselho de administração é duma total 
irresponsabilidade. Como é possível estimar que, no exercício de 2021, as condicionantes até 
agora existentes no âmbito do COVID estarão ultrapassadas? 
No contexto mundial em que vivemos, considerar que uma empresa de transportes urbanos 
e escolares vai manter a mesma atividade em 2021 do que planeou, antes do COVID 19, é 
ridículo e torna este orçamento completamente descabido, sem qualquer sentido. 
 
Senão, vejamos que racionalidade existe em alguns itens deste orçamento de 2021, 
comparando com o orçamento de 2020: 

• Prever aumento da receita do estacionamento; 

• Prever um aumento de publicidade de 70%; 

• Prever quase para o dobro dos transportes ocasionais; 

• Aumentar em 25% os gastos com os transportes escolares; 

• Em 2021 ter um valor idêntico para os transportes escolares e transportes urbanos de 
passageiros; 

• Quase duplicar os Serviços diversos, sem especificar quais; 

• Aumentar quase 50% as despesas com pessoal; 

• Aumentar 40% o dinheiro em caixa; 

• Apesar da atividade ser inferior, o subsídio da Câmara mantem-se igual. 
 
A TUMG tem como objetivo “responder às necessidades de deslocação da população na 
Marinha Grande”. Para além dos transportes escolares, dos transportes subsidiados e 
ocasionais, da gestão do estacionamento, tem na sua atividade os transportes urbanos de 
passageiros. Nesta valência a TUMG estabelece com a Câmara um contrato-programa para 
2021, de 472.597,22€.  
 
Estes documentos de gestão previsional não revelam qualquer estratégia de incremento da 
atividade, fazendo com que a população passe a deslocar-se mais de transporte público. Não 
apresenta ações de modernização ao nível da mobilidade de transportes, designadamente a 
implementação de uma rede urbana de deslocação das pessoas com recurso a bicicletas, 
veículos elétricos, entre outros. A apresentação, a estruturação e organização dos 
documentos é pouco detalhada e cuidada.  
 
A sua atividade está restrita aos subsídios que recebe da Câmara, que vão muito para além 
do que seria expectável, face ao custo social que a Câmara devia pagar pelas deslocações 
dos munícipes, que não têm outra possibilidade de se deslocarem, e com os quais estamos 
perfeitamente de acordo. 
 
Aliás, o peso contributivo dos subsídios à exploração, estão muito próximos dos 50% das 
receitas. A ser ultrapassado, e ao abrigo do n. 1.b) do art. 62.º da Lei 50/2012, a entidade 
empresarial municipal TUMG devia ser dissolvida. Tal só não acontece porque a Câmara 
permite que a TUMG fique com o valor recebido pelo estacionamento (76.500 €). 
 
Achamos que deve ser pensado um novo modelo de cumprimento dos transportes urbanos, 
escolares e ocasionais. Estes devem ficar sob a alçada da Câmara, pois não tem sentido 
existir uma empresa municipal de Transportes Urbanos nos dias de hoje, como aliás se 
comprova pelo facto de não existir mais nenhum exemplo destes em todo o distrito e poucas 
existem a nível nacional. Com isto, reforçamos que os serviços de transportes têm de 
continuar ao serviço da população, mas sob a alçada da Câmara.  
 
Pela falta de estratégia e visão para a TUMG, entendemos votar contra esta gestão previsional 
para 2021, entendendo que, face aos elementos de que se dispõe, nada permite perceber que  
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a administração tenha ganhos de eficácia e eficiência com a concretização desta actividade 
através desta entidade empresarial municipal. 
 
Pelo que entendemos emitir o seguinte mandato a executar pela representante designada, 
Sr.ª Vereadora Célia Cristina Letra Faustino Guerra:  
 
- Voto Contra a Aprovação dos Instrumentos de Gestão Previsional para 2021.” 
 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

44. Prorrogação de prazo de duração do contrato-programa celebrado com a 
Associação São Silvestre - Ratificação de despacho 

 
877 - Presente DESPACHO N.º 473/2020/DDC, 20 de novembro de 2020, da Sr.ª Presidente 
da Câmara Municipal, com o seguinte teor:  
 
“- Considerando o pedido de prorrogação do prazo de duração do contrato-programa 
celebrado entre a Associação de Solidariedade Social da Moita - São Silvestre, apresentado 
por esta em 04.02.2020;  
 
- Considerando que a prorrogação do prazo de duração do contrato programa é essencial 
para que a Entidade possa submeter uma candidatura ao Programa PARES – Programa de 
Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais para obtenção dos recursos financeiros 
necessários à conclusão da obra;  
 
- Considerando que a prorrogação do prazo de duração do contrato-programa é admissível 
ao abrigo do previsto no artigo 27.º do Regulamento Municipal, conjugado com a cláusula 7.ª 
do contrato-programa celebrado entre as Partes;  
 
- Considerando a proposta da Chefe de Divisão Jurídica e de Apoio quando refere que «dada 
a impossibilidade de reunir a Câmara Municipal em tempo útil para a decisão, proponho que 
a decisão seja tomada pela Sra. Presidente, sujeita a ratificação da Câmara Municipal na sua 
próxima Reunião»;  
  
No uso da competência prevista no n.º 3 do artigo 35º da Lei 75/2013 de 12 de setembro na 
sua redação atual, AUTORIZA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE DURAÇÃO DO 
CONTRATO-PROGRAMA celebrado entre a Associação de Solidariedade Social da Moita - 
São Silvestre e a Câmara Municipal da Marinha Grande, datado de 22 de novembro de 2016, 
até 22 de novembro de 2023.  
 
Mais determina que a Associação de Solidariedade Social da Moita - São Silvestre cumpra 
com os seguintes deveres junto dos serviços competentes desta Câmara Municipal da 
Marinha Grande:  
 

1.Requerer, fundamentadamente, a concessão de licença especial para a conclusão das 
obras, independentemente da licença a emitir no âmbito do processo n.º 7/2020, nos termos 
do previsto do art.º 88º do RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e Edificação;  

 
2.Apresentar os seguintes documentos:  

a. Estimativa do novo prazo para conclusão das sub-fases 1.2 e 1.3;  
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b. Plano económico e financeiro com previsão dos recursos próprios a alocar à conclusão das 
obras previstas no contrato-programa;  
c. Ponto de situação, com documentação e informação circunstanciada, da candidatura ao 
financiamento do Programa PARES.  
 
Este despacho deve ser presente para ratificação pelo Órgão competente para a decisão na 
próxima Reunião de Câmara.”  
 
A Câmara Municipal, de acordo com os artigos 33.º, n. º 1, alínea o) e artigo 35.º, n.º 3, 
ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, delibera ratificar o despacho transcrito.  
  
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

45. Prorrogação do prazo do início de construção previsto na alínea b) da Escritura 
de Constituição de Direito de Superfície a favor da Associação Social, Cultural 
e Desportiva de Casal Galego, lavrada a 21 de fevereiro de 2007 - Ratificação de 
despacho   

 
878 - Presente DESPACHO N.º 475/2020/DJA, de 23 de novembro de 2020, da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal, com o seguinte teor:  
 
“- Considerando o pedido de prorrogação do prazo do início de construção previsto na alínea 
b) da Escritura de Constituição de Direito de Superfície, a favor da Associação Social, Cultural 
e Desportiva de Casal Galego, apresentado por esta em 23 de novembro de 2020;  
 
- Considerando que, em 27 de abril de 2011, a associação tinha apresentado pedido similar, 
na sequência da falta de parecer positivo das entidades competentes, no âmbito do  Programa 
“PARES” e posteriormente ao Programa POPH, que inviabilizaram a construção do novo 
Centro Social de Casal Galego, uma vez que a Associação não dispunha de meios financeiros 
suficientes para suportar a  totalidade do custo do projeto;  
 
- Considerando que a associação pretende candidatar-se ao Programa PARES 3.0, cuja 
candidatura termina a 30 de novembro 2020, para a realização dos fins que suportaram a 
constituição do direto de superfície supra aludido;  
 
- Considerando que a prorrogação do prazo de construção é essencial para que a Entidade 
possa submeter uma candidatura ao Programa PARES – Programa de Alargamento da Rede 
de Equipamentos Sociais para obtenção dos recursos financeiros necessários à construção 
daquele equipamento;  
  
- Considerando que essa prorrogação é admissível, desde que resultante de condições não 
imputáveis ao superficiário e devidamente ponderadas pela Câmara Municipal conforme 
previsto na alínea b) da Escritura de Constituição de Direito de Superfície, de 21 de fevereiro 
de 2007, a favor da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego;  
 
- Considerando o interesse municipal em apoiar o desenvolvimento e consolidar a rede de 
equipamentos sociais no território que aumente a qualidade e a capacidade das respostas na 
população idosa;  
 
- Considerando a impossibilidade de reunir a Câmara Municipal em tempo útil para a decisão;  
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No uso da competência prevista no n.º 3 do artigo 35º do REGIME JURÍDICO DAS 
AUTARQUIAS LOCAIS, na sua versão atualizada, AUTORIZA A PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE INÍCIO DE CONSTRUÇÃO PREVISTO NA ALÍNEA b) DA ESCRITURA DE 
CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, a favor da Associação Social, Cultural e 
Desportiva de Casal Galego, lavrada a 21 de fevereiro de 2007, até 31 de dezembro de 2023.  
 
Este despacho deve ser presente para ratificação pelo Órgão competente para a decisão na 
próxima Reunião de Câmara.  
 
A Câmara Municipal, de acordo com os artigos 33.º, n. º 1, alínea g) e artigo 35.º, n.º 3, 
ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, delibera ratificar o despacho transcrito.  
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

46. Pedido de indemnização - Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua de Casal 
Galego – Concorrência de culpas - Audiência prévia – Alegações – Decisão final 

 
879 - 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 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  
 



 

Página 65 de 94 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 02/12/2020, 
com continuação no dia 
09/12/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 40 

 
 
 
 
 
 
 
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.”.  

  
Presente deliberação desta Câmara Municipal tomada em reunião de 19-10-2020, que 
determinou a realização de audiência prévia da interessada, quanto ao projeto de decisão final 
de partilha de responsabilidades na ocorrência dos danos – concorrência de culpas.  
 
Presente notificação da deliberação camarária, feita à interessada, na pessoa do seu 
mandatário, Dr. Daniel Toscano, pelo ofício S/1975/2020, de 21-10-2020.  
  
Presentes alegações tempestivas da interessada, enviadas via e-mail de 09-11-2020, nas 
quais contesta o projeto de decisão quanto à concorrência de culpas da condutora e pugna 
pela assunção total da responsabilidade municipal.  
  
Presente informação jurídica I/2102/2020, de 17-11/2020, que apreciou as alegações e o 
pedido formulado e conclui pela total improcedência das mesmas, propondo a tomada de 
deliberação final sobre o pedido.  
  
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de direito 
constantes dos pareceres I/1755/2020 e I/2102/2020, este último, que apreciou as 
alegações apresentadas e que aqui se dá para todos os legais efeitos, por integralmente 
reproduzido e fixa anexo à ata, delibera:  
 

1. Declarar a improcedência das alegações apresentadas em sede de audiência 
prévia.  

2. Fixar a gravidade das culpas na produção dos danos reclamados pela lesada, 
Margarida Vasconcelos Domingues, em 50% para o Município e 50% para a 
condutora e, em consequência,   

3. Fixar a indemnização à lesada, 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.  

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

 
 

47. Reformulação do sistema de semaforização da rua João Pereira Venâncio, rua 
Manuel Pereira Roldão e rua do Salgueiro - Concurso público n.º 37/2020. 
Concurso deserto 
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880 - Por deliberação camarária, de 23 de outubro de 2020, foi determinada a realização de 
procedimento de concurso público para adjudicação da obra de “Reformulação do sistema de 
semaforização da rua João Pereira Venâncio, rua Manuel Pereira Roldão e rua do Salgueiro”. 
De acordo com o relatório de análise de 13 de novembro de 2020, que fica anexo e se dá por 
integralmente reproduzido, é proposta a anulação do concurso por este se encontrar deserto.  
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aquele relatório e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dele constantes, delibera, de acordo com os artigos 
148.º, n.º 4; 79.º, n.º 1, alínea b) e 80.º, todos do Código dos Contratos Públicos, em 
conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei nº. 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:  
 
• não haver lugar à adjudicação, com a consequente extinção do procedimento de 
formação de contrato público relativo à empreitada “Reformulação do sistema de 
semaforização da rua João Pereira Venâncio, rua Manuel Pereira Roldão e rua do 
Salgueiro” e a revogação da decisão de contratar de 23 de outubro de 2020.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

48. CP 05/2020 - Obras de acalmia de tráfego - desde a Rua Santa Isabel até à Rua 
D. João Pereira Venâncio - Reclamação do ato de adjudicação 

 
881 - Presente informação nº CS/57/2020, de 30/10/2020 pela qual o júri apreciou a 
reclamação apresentada pela adjudicatária Contec- Construção e Engenharia, S.A.,  relativa 
ao ato de adjudicação, de 28 de agosto de 2020, na parte em que este não aceitou a proposta 
de reajustamento à formula de revisão de preços, prevista na cláusula 28º do caderno de 
encargos do procedimento em apreço, por si apresentada juntamente com a respetiva  
proposta,  ao abrigo do nº 1 do artigo 3º do Decreto-lei nº 6/2004, de 06 de janeiro; 
 
Presente informação da Divisão Jurídica e de Apoio que presta informação jurídica sobre a 
rejeição de uma alternativa à cláusula de revisão de preços apresentada por um concorrente; 
 
Presente documentos do processo compostos por: reclamação apresentada pela 
adjudicatária Contec- Construção e Engenharia, S.A.,  relativa ao ato de adjudicação, de 28 
de agosto de 2020, nos termos acima identificados; informação trocada entre a  Divisão de 
Gestão do Território e Divisão Jurídica e de Apoio e desta com o Consultor Jurídico na área 
da contratação pública; Relatório Final e Preliminar elaborados pelo júri designado para 
conduzir o procedimento de formação de contrato,  conforme as disposições da alínea d) do 
nº 1 do art.º 69º do Código dos Contratos Públicos, (CCP), e para os efeitos previstos no nº 3 
do art.º 148ºdo mesmo código; Proposta de reajustamento à formula de revisão de preços 
apresentada, pela, então, concorrente, Contec- Construção e Engenharia, S.A juntamente 
com a respetiva  proposta; 
 
Documentos presente a reunião de 24 de agosto de 2020 que suportaram a decisão de 
adjudicação. 
 
1. Considerando a apreciação da reclamação, elaborada pelo júri designado para conduzir 

o procedimento de formação de contrato, vertida na aludida informação nº CS/57/2020, 
de 30/10/2020, de que:  
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“Analisados os fundamentos da empresa quanto ao reajustamento da fórmula tipo 
apresentada na presente reclamação, nomeadamente quanto à percentagem ou o peso que 
cada material respeitante a cada um dos índices acima identificados, verifica-se o seguinte:  
Considerando a estrutura de custos da obra e o peso ou a percentagem dos trabalhos 
previstos na empreitada, são predominantemente de pavimentação em misturas betuminosas 
com uma reduzida percentagem de área verde a realizar, considera-se aceitável a alteração 
proposta do concorrente para o reajustamento da fórmula tipo F16 (conservação de estradas), 
aumentando o coeficiente do índice M18 (betumes a granel) e diminuindo o coeficiente do 
índice M48 (produtos para ajardinamentos), devido ao custo total de betume a incorporar na 
obra ser cerca de 22 % do valor total da empreitada, pelo que o reajustamento da fórmula 
encontra-se assim ajustado à estrutura de custos da obra, não tendo sido detetado qualquer 
tipo de erro grosseiro no reajustamento da fórmula de revisão de preços. 
Em conclusão, considerando o acima exposto, o Júri propõe a aceitação da proposta de 
reajustamento, continuando a vigorar a fórmula de revisão indicada no caderno de encargos 
do procedimento, formula F16 (Conservação de Estradas), descrita no Despacho nº 
22637/2004, de 12 de Outubro, com o reajustamento proposto pela Adjudicatária.”; 
 
2. Considerando o interesse municipal no desenvolvimento e consolidação das redes 

rodoviárias assente em que a estruturação destas redes e a melhoria das condições de 
acessibilidade, influem de forma significativa no desenvolvimento e ordenamento do 
concelho; 

 
3. Considerando que os arruamentos rodoviários, urbanos e rurais, dão resposta a um 

conjunto variado de funções desde a garantia da mobilidade através da circulação 
rodoviária motorizada e da garantia da sua acessibilidade aos diferentes espaços, até ao 
suporte de deslocações pedonais ou outras não motorizadas e, finalmente, de funções 
sociais próprias da normal vivência urbana; 

 
4. Considerando que a realização da obra é urgente em função dos propósitos constantes 

da respetiva memória descritiva; 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a documentação, nos termos dos artigos 267º 
e ss do Código dos Contratos Públicos e da prerrogativa do artigo 192º do Código do 
Procedimento Administrativo, no uso dos poderes previstos no artigo nº 169º do Código 
do Procedimento Administrativo, delibera: 
- Aceitar a proposta de reajustamento da fórmula de revisão, indicada no caderno de 
encargos do procedimento, formula F16 (Conservação de Estradas) apresentada pela 
adjudicatária Contec- Construção e Engenharia, S.A., em sede de apresentação de 
propostas, aumentando o coeficiente do índice M18 (betumes a granel) para 0,12 e 
diminuindo o índice M48 (produtos para ajardinamentos) para 0.02; 
- Aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 1, do Código 
dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida,  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

49. Requalificação da Rua da Portela Marinha Grande – Cedência de 15m² de 
terreno- artigo 5934  

 
882 - Para a requalificação da rua da Portela Marinha Grande, foram realizados os contactos 
necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de contacto, 
que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio urbano, 
situado na Rua da Portela nº 21, Guarda Nova – 2430-162, inscrito na respetiva matriz sob o 



 

Página 68 de 94 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 02/12/2020, 
com continuação no dia 
09/12/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 40 

 
 
 
 
 
 
 
artigo n.º 5934, da titularidade de Manuel António Cabeço Meiavia, Cabeça de Casal da 
Herança de, NIF 704466244, representada por Maria Paulino Favas Meiavia, concordou com 
a cedência do terreno de 15m² solicitando que a área cedida para domínio público tenha como 
contrapartida a execução de rampeamento do lancil, na frente de toda a oficina auto, devendo 
a cota do passeio ficar à mesma altura do cimentado existente, salvo algumas correções de 
ajustes entre ambos os pavimentos futuros não sendo dificultado o trabalho com as mesmas 
no tocante aos acessos.   
 
A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto delibera,  ratificar a negociação da 
cedência de parcela de terreno de 15m², do prédio urbano do prédio urbano, situado na 
Rua da Portela nº 21, Guarda Nova – 2430-162, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 
n.º 5934, da titularidade de Manuel António Cabeço Meiavia, Cabeça de Casal da 
Herança de, para a requalificação da rua da Portela Marinha Grande, que passa a 
integrar o domínio público,  obrigando-se à execução de rampeamento do lancil, na 
frente de toda a oficina auto, devendo a cota do passeio ficar à mesma altura do 
cimentado existente, salvo algumas correções de ajustes entre ambos os pavimentos 
futuros não sendo dificultado o trabalho com as mesmas no tocante aos acessos, tudo 
conforme consta da ficha anexa, assinadas por todos os intervenientes, e que aqui se 
dá por reproduzida, devendo o representante da herança,  Maria Paulino Favas Meiavia, 
na sequência desta cedência, promover a atualização da respetiva área junto dos 
serviços públicos competentes.  
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

50. Requalificação da Rua da Portela Marinha Grande – Cedência de 9m² de terreno: 
artº 7608 

 
883 - Para a requalificação da rua da Portela Marinha Grande, foram realizados os contactos 
necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de contacto, 
que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio urbano, 
situado na Rua da Portela nº 21, Guarda Nova – 2430-162, inscrito na respetiva matriz sob o 
artigo n.º 7608, da titularidade de Manuel António Cabeço Meiavia, Cabeça de Casal da 
Herança de, NIF 704466244, representada por Maria Paulino Favas Meiavia, concordou com 
a cedência do terreno de 9m² solicitando como contrapartida que se salvaguarde a saída das 
águas pluviais do parqueamento existente aquando da execução do passeio assim como o 
rampeamento e rebaixamento do lancil, na frente do parqueamento das viaturas da oficina, 
numa extensão de 15 metros, para facilitar o acesso das viaturas e transferência do contador 
do gás para o muro lateral  em local a indicar. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto delibera, ratificar a negociação da 
cedência de parcela de terreno de 9m², do prédio urbano, situado na Rua da Portela nº 
21, Guarda Nova – 2430-162, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 7608, da 
titularidade de Manuel António Cabeço Meiavia, Cabeça de Casal da Herança de, para a 
requalificação da rua da Portela Marinha Grande,  que passa a integrar o domínio 
público,  obrigando-se a salvaguardar a saída das águas pluviais do parqueamento 
existente aquando da execução do passeio assim como o rampeamento e rebaixamento 
do lancil, na frente do parqueamento das viaturas da oficina, numa extensão de 15 
metros, para facilitar o acesso das viaturas. Obriga-se, ainda, a executar a transferência 
do contador do gás para o muro lateral em local a indicar, tudo conforme consta da 
ficha anexa, assinadas por todos os intervenientes, e que aqui se dá por reproduzida,  
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devendo o representante da herança, Maria Paulino Favas Meiavia, na sequência desta 
cedência, promover a atualização da respetiva área junto dos serviços públicos 
competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

51. Requalificação da Rua da Portela – Cedência de 14,00m² de terreno do artigo 
19294 

 
884 - Para a execução da Requalificação da rua da Portela, foram realizados os contactos 
necessários à efetivação do acordo, tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de contacto, 
que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio urbano, 
inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 19294. propriedade de Maria José Miranda 
Ortigoso do Rosário Lopes, NIF 125 381 042, cuja parcela a ceder confronta a Norte com Rua 
do Moital, a Sul com Rua da Portela, a Nascente com Proprietária e a Poente com Omisso 
(não foi possível identificar o confinante poente junto do proprietário e vizinhos).  
 
A proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 14,00m² solicitando que a 
área cedida para domínio público tenha como contrapartida reposição do muro no novo 
alinhamento, em iguais moldes de acabamento aos atuais. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da 
cedência de parcela de terreno de 14,00m², que confronta a Norte com Proprietária, a 
Sul com Rua da Portela, a Nascente com Proprietária e a Poente com Omisso (não foi 
possível identificar o confinante poente junto do proprietário e vizinhos), do prédio 
urbano inscrito na respetiva matriz e sob o artigo n.º 19294, propriedade de Maria José 
Miranda Ortigoso do Rosário Lopes,  para a execução da Requalificação da rua da 
Portela, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à reposição do muro no 
novo alinhamento, em iguais moldes de acabamento aos atuais, tudo conforme consta 
da ficha de contacto assinada pela proprietária e pelo Vereador Carlos Caetano, e que 
aqui se dá por reproduzida, devendo a proprietária, na sequência desta cedência, 
promover a atualização da respetiva área junto dos serviços públicos competentes.  
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

52. Requalificação da Rua da Portela – Cedência de 17,50m² de terreno do artigo n.º 
10593 

 
885 - Para a execução da Requalificação da rua da Portela, foram realizados os contactos 
necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de contacto, 
que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio urbano, 
propriedade de Maria Helena Coelho Capela, NIF 173 664 733 e de Carlos Manuel Severiano 
da Silva, NIF 173 664 741, que confronta a Norte com Herdeiros de José Manuel Claúdio 
Azevedo, a Sul com Rua da Portela, a Nascente com Maria da Graça Capela Carvalho e a 
Poente com Plácido Augusto Galo Roque, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 10593.  
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Os proprietários do imóvel, concordaram com a cedência do terreno de 17,50m² solicitando 
que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a reposição do muro no 
novo alinhamento, nas mesmas condições do existente. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da 
cedência de parcela de terreno de 17,50m², do prédio urbano de que são proprietários 
Maria Helena Coelho Capela e de Carlos Manuel Severiano da Silva, inscrito na respetiva 
matriz e sob o artigo n.º 10593, que confronta a Norte com proprietários, a Sul com Rua 
da Portela, a Nascente com Maria da Graça Capela Carvalho e a Poente com Plácido 
Augusto Galo Roque, para a execução da Requalificação da rua da Portela, que passa 
a integrar o domínio público, obrigando-se à reposição do muro no novo alinhamento,  
nas mesmas condições do existente. As obras deverão ser feitas primeiro no interior e 
só depois demolidas as paredes para os acabamentos, tudo conforme consta da ficha 
de contacto assinada pelos proprietários e pelo Vereador Carlos Caetano, e que aqui se 
dá por reproduzida, devendo os proprietários, na sequência desta cedência, promover 
a atualização da respetiva área junto dos serviços públicos competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

53. Requalificação da Rua da Portela – Cedência de 14,80m² de terreno do artigo 
11194 

 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino comunicou o seu impedimento, nos termos do previsto no 
artigo 69.º, n.º 1, alínea b), do Código do Procedimento Administrativo, por razões 
familiares. 
 
A Sra. Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do 
mencionado Código. 
 
 
886 - Para a execução da Requalificação da rua da Portela, foram realizados os contactos 
necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de contacto, 
que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio urbano 
inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 11194, propriedade de Nuno Miguel Lopes Aquino, 
NIF 248 948 784, cuja parcela a ceder confronta a Norte com Rua da Portela, a Sul Nuno 
Miguel Lopes Aquino, a Nascente com Omisso (não foi possível identificar o confinante 
nascente junto do proprietário e vizinhos) e a Poente com Vala Publica. 
O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 14,80m² solicitando que a 
área cedida para domínio público tenha como contrapartida a reposição das condições atuais 
no novo alinhamento, incluindo os acabamentos da obra. As obras deverão ser feitas primeiro 
no interior e só depois demolidas as paredes para os acabamentos. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto,  delibera ratificar a negociação da 
cedência de parcela de terreno de 14,80m², que confronta a Norte com Rua da Portela, 
a Sul Nuno Miguel Lopes Aquino, a Nascente com Omisso (não foi possível identificar 
o confinante nascente junto do proprietário e vizinhos) e a Poente com Vala Publica, do 
prédio urbano de que é proprietário Nuno Miguel Lopes Aquino, inscrito na respetiva 
matriz e sob o artigo n.º 11194, , para a execução da Requalificação da rua da Portela, 
que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à a reposição das condições  
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atuais no novo alinhamento, incluindo os acabamentos da obra. As obras deverão ser 
feitas primeiro no interior e só depois demolidas as paredes para os acabamentos, tudo 
conforme consta da ficha de contacto assinada pelo proprietário e pelo Vereador Carlos 
Caetano, e que aqui se dá por reproduzida, devendo o proprietário, na sequência desta 
cedência, promover a atualização da respetiva área junto dos serviços públicos 
competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos presentes e aprovada em minuta. 
 
 

54. Requalificação da Rua da Portela – Cedência de 11,00m² de terreno do artº 10256 
 
887 - Para a execução da Requalificação da rua da Portela, foram realizados os contactos 
necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de contacto, 
que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio urbano, 
propriedade de Joaquim Perpétua Bento Cordeiro, NIF 141 243 171, que confronta a Norte 
com Ilídio Matias, a Sul com Carlos dos Santos, a Nascente com Manuel Ribeiro e a Poente 
com Rua da Portela, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 10256. 
O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 11,00m² solicitando que a 
área cedida para domínio público tenha como contrapartida a reposição do muro existente no 
novo alinhamento, com o mesmo gradeamento e respetivos portões, bem como a execução 
de todas as infraestruturas existentes na altura do muro, mudança de contadores e reposição 
dos pavimentos de acesso interior. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da 
cedência de parcela de terreno de 11,00m², do prédio urbano de que é proprietário 
Joaquim Perpétua Bento Cordeiro, inscrito na respetiva matriz e sob o artigo n.º 10256, 
que confronta a Norte com Ilídio Matias, a Sul com Carlos dos Santos, a Nascente com 
Joaquim Perpétua Bento Cordeiro e a Poente com Rua da Portela, para a execução da 
Requalificação da rua da Portela, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se 
à reposição do muro existente no novo alinhamento, com o mesmo gradeamento e 
respetivos portões, bem como a execução de todas as infraestruturas existentes na 
altura do muro, mudança de contadores e reposição dos pavimentos de acesso interior, 
tudo conforme consta da ficha de contacto assinada pelo proprietário e pelo Vereador 
Carlos Caetano, e que aqui se dá por reproduzida, devendo o proprietário, na sequência 
desta cedência, promover a atualização da respetiva área junto dos serviços públicos 
competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

55. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria– Cedência de 
parcela de terreno, do prédio rústico inscrito na respetiva matriz, sob o nº 6168 
ARV, freguesia de Vieira de Leiria. 

 
  
888 - Para o alargamento da rua das Chedas e ER 349- Vieira de Leiria, foram realizados os 
contactos necessários à efetivação do acordo, tendo-se nesta sequência elaborado as fichas 
de contacto, que foram assinadas pelos intervenientes, para a cedência da parcela  
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necessária, do terreno do prédio rústico com o artigo matricial nº 6168 ARV,  titulado por ANA 
TERESA CUSTÓDIO PEDRO LOURENÇO- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE, NIF 
745237339;  que confronta a Norte com Serventia, a Sul com Rua de Leiria, a Nascente com 
Fernando Pedrosa Martins de Jesus e a Poente com Ana Célia Bento Pedrosa.  
Havendo concordância quanto à cedência de parcela do terreno de 31,00m², foi solicitado que 
a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a execução de um muro de 
suporte de terras com cerca de 0,40m acima da cota da estrada e um acesso ao terreno com 
3,00 m de largura, do lado poente do mesmo.   
  
A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da 
cedência de parcela de terreno de 113.00m², do prédio rústico de que é titular ANA 
TERESA CUSTÓDIO PEDRO LOURENÇO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE, 
inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 6168 ARV, que confronta a Norte com 
Serventia, a Sul com Rua de Leiria, a Nascente com Fernando Pedrosa Martins de Jesus 
e a Poente Ana Célia Bento Pedrosa,  para a requalificação da rua das Chedas e E.R. 
349, que passa a integrar o domínio público, conforme consta das fichas de contactos 
anexas, que aqui se dão por reproduzidos, devendo o representante do titular da 
propriedade, na sequência desta cedência, promover a atualização das respetivas áreas 
junto dos serviços públicos competentes.  
Mais delibera emitir as correspondentes certidões  
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

56. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria– Cedência de 
parcelas de terreno, do prédio rústico inscrito na respetiva matriz, sob o nº 142 
ARV, freguesia de Vieira de Leiria.  

 
  
889 - Para o alargamento da rua das Chedas e ER 349- Vieira de Leiria, foram realizados os 
contactos necessários à efetivação dos acordos, tendo-se, nesta sequência, elaborado as 
fichas de contacto, que foram assinadas pelos intervenientes, para as cedências de parcelas 
necessárias,  do terreno do prédio rústico com o artigo matricial nº 142 ARV,  propriedade de 
EMILIA GOMES CUSTÓDIO, parte 1/4,  NIF 159861411; RAMIRO RIBEIRETE GERMANO 
PIRES, parte 1/4, NIF 166317390; EMILIA GIL CUSTÓDIO,  parte 1/4, NIF 
169131297;  ELÍSIO FRAGOSO GIL – CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE,  parte 1/4, 
NIF 702477010 que confronta a Norte com António Salgueiro Herds, a Sul com Jaime 
Germano, a Nascente Alfredo Germano Pires e a Poente com caminho.  
  
Os proprietários do imóvel concordaram com:  
 
- EMILIA GOMES CUSTÓDIO, 1/4 parte, a cedência de parcela de terreno com 36,00m², 
solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a execução de 
um muro de suporte de terras no novo alinhamento, com uma altura de 0,40m acima da cota 
do terreno. Deverá ainda ser feito um acesso ao terreno com 3,00m de largura, cuja 
localização será definida pela proprietária aquando da execução do muro;  
   
- RAMIRO RIBEIRETE GERMANO PIRES, 1/4 parte, a cedência de parcela de terreno com 
41,00m², solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a 
execução de um muro de suporte de terras no novo alinhamento, o muro ficará com duas 
fiadas de tijolo acima do lancil cerca de 0.40 m, e uma entrada para o terreno com 3,00m de 
largura;  
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- EMILIA GIL CUSTÓDIO, 1/4 parte, a cedência de parcela de terreno com 47,00m², 
solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a execução de 
muros de suporte de terras, com 0,50m acima da cota do terreno.  Deverá ainda ser feito um 
acesso ao terreno com 3,00m, cuja localização será definida pela proprietária aquando da sua 
execução;  
  
ELÍSIO FRAGOSO GIL – CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE, 1/4 parte, a cedência de 
parcela de terreno com 36,00m², solicitando que a área cedida para domínio público tenha 
como contrapartida a execução de um muro de suporte de terras no novo alinhamento, com 
0.40m acima da cota do lancil. Deverá ainda ser feito um acesso ao terreno com 3,00m de 
largura cuja localização será definida pela representante da herança aquando da sua 
execução;  
 
A Câmara Municipal,  depois de analisar o assunto,  delibera ratificar a negociação da 
cedência das seguintes parcelas de terreno,  do prédio rústico de que são todos 
proprietários,  segundo as suas partes, inscrito na respetiva matriz,  sob o nº 142 ARV, 
freguesia de Vieira de Leiria, que confronta a Norte com António Salgueiro Herds, a Sul 
com Jaime Germano, a Nascente Alfredo Germano Pires e a Poente com caminho, para 
a requalificação da rua da Rua das Chedas e E.R 349- Vieira de Leiria, que passam a 
integrar o domínio público :  
 

• - 36,00m² cedidos por conta de 1/4 parte de que é proprietária EMILIA 
GOMES CUSTÓDIO obrigando-se à execução de um muro de suporte de 
terras no novo alinhamento, com uma altura de 0,40m acima da cota do 
terreno bem como de um acesso ao terreno com 3,00m de largura, cuja 
localização será definida pela proprietária aquando da execução do muro;  
 

• - 41,00m², por conta de 1/4 parte de que é proprietário RAMIRO 
RIBEIRETE GERMANO PIRES, obrigando-se à execução de um muro de 
suporte de terras no novo alinhamento, que ficará com duas fiadas de tijolo, 
cerca de 0.40 m acima do lancil, e uma entrada para o terreno com 3,00m de 
largura;  
 

• - 47,00m², por conta de 1/4 parte de que é proprietária EMILIA GIL 
CUSTÓDIO, obrigando-se à execução de um muro de suporte de terras no 
novo alinhamento, até uma altura de 0,40m acima da cota do terreno. Deverá 
ainda ser feito um acesso ao terreno com 3,00m, cuja localização será 
definida pela proprietária aquando da sua execução;  

 

• - 36,00m² por conta de 1/4 parte de que é proprietária ELÍSIO FRAGOSO 
GIL – CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE, obrigando-se à execução de 
um muro de suporte de terras no novo alinhamento, com 0.40m acima da 
cota do lancil. Deverá ainda ser feito um acesso ao terreno com 3,00m de 
largura cuja localização será definida pela representante da herança 
aquando da sua execução;  

 
Conforme consta das fichas de contactos assinadas pelos proprietários e pelo Vereador 
Carlos Caetano, e que aqui se dão por reproduzidos, devendo os proprietários, na 
sequência destas cedências, promover a atualização das respetivas áreas junto dos 
serviços públicos competentes.  
 
Mais delibera emitir as correspondentes certidões.  
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

57. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria– Cedência de 113 
m² de terreno-   artigo matricial nº 122   

 
890 - Para a requalificação da rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria, foram realizados 
os contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha 
de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do 
prédio rústico, propriedade de CIDÁLIA LOPES RAMALHO, NIF 120457636, que confronta a 
Norte com Manuel Miguel, a Sul com José dos Santos e Outros a Nascente com Artur Lopes 
e a Poente com caminho Público, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 122, freguesia 
de Vieira de Leiria.  
A proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 113,00m², solicitando que 
a área cedida para domínio público tenha como contrapartida execução de um acesso ao 
terreno, no lancil, com 3,00 metros de largura.  
  
A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da 
cedência de parcela de terreno de 113.00m², do prédio rústico da propriedade de 
CIDÁLIA LOPES RAMALHO, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 122, que 
confronta a Norte com Manuel Miguel, a Sul com José dos Santos e Outros, a Nascente 
com Artur Lopes e a Poente com caminho Público,  para a requalificação da rua das 
Chedas e E.R. 349, que passa a integrar o domínio público, conforme consta das fichas 
de contactos anexas, assinada pela proprietária e pelo Vereador Carlos Caetano, e que 
aqui se dão por reproduzidos, devendo a proprietária, na sequência desta cedência, 
promover a atualização das respetivas áreas junto dos serviços públicos competentes.  
 
Mais delibera emitir as correspondentes certidões.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

58. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria– Cedência de 
153,80 m² de terreno-   artigo matricial nº 141  

 
891 - Para a requalificação da rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria, foram realizados 
os contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha 
de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do 
prédio rústico, propriedade de Marina Dulce Teigão Jacinto, NIF 186931689, que confronta a 
Norte com Manuel Custódio Herd, a Sul com António Gomes,  a Nascente com Jaime Boiça  
e a Poente com caminho, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 141, freguesia de Vieira 
de Leiria.  
A proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 153,80m², solicitando que 
a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a execução de muros de suporte 
de terras com cerca de 0,30m  a 0.40m de acima da cota do lancil, criar duas entradas para a 
propriedade, uma a norte e outra a meio da propriedade,  com lancil rampeado. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, delibera ratificar a negociação da 
cedência de parcela de terreno de 153.80m², do prédio rústico da propriedade Marina 
Dulce Teigão Jacinto, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 141, que confronta a  
Norte com Manuel Custódio Herd, a Sul com António Gomes,  a Nascente com Jaime 
Boiça  e a Poente com caminho,  para a requalificação da rua das Chedas e E.R. 349, 
que passa a integrar o domínio público, tendo como contrapartida a execução de muros  
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de suporte de terras com cerca de 0,30m  a 0.40m de acima da cota do lancil, criar duas 
entradas para a propriedade, uma a norte e outra a meio da propriedade,  com lancil 
rampeado,  conforme consta das fichas de contactos anexas, assinadas pela 
proprietária e pelo Vereador Carlos Caetano, e que aqui se dão por reproduzidos, 
devendo a proprietária, na sequência desta cedência, promover a atualização das 
respetivas áreas junto dos serviços públicos competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

59. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria– Cedência de 
parcelas de terreno, do prédio rústico inscrito na respetiva matriz, sob o nº 6069 
ARV, freguesia de Vieira de Leiria. 

 
 
892 - Para o alargamento da rua das Chedas e ER 349- Vieira de Leiria, foram realizados os 
contactos necessários à efetivação dos acordos, tendo-se, nesta sequência, elaborado as 
fichas de contacto, que foram assinadas pelos intervenientes, para as cedências de parcelas 
necessárias,  do terreno do prédio rústico com o artigo matricial nº 6069 ARV,  propriedade de 
MARIA FERNANDA FRAGOSO GIL, parte 1/7,  NIF 128376339; JOAQUIM DE OLIVEIRA 
GOMES, parte 3/7, NIF 160365201; MARIA GOMES DE OLIVEIRA – CABEÇA DE CASAL 
DA HERANÇA DE,  parte 1/7, NIF 707646510;  JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES – CABEÇA DE 
CASAL DA HERANÇA DE,  parte 1/7, NIF 709569890;  AVELINO GOME D’OLIVEIRA – 
CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE, parte 1/7, NIF 743135989;  que confronta a Norte 
com caminho público, a Sul com estrada nacional, a Nascente com caminho público e a 
Poente com estrada nacional. 
 
Os proprietários do imóvel concordaram com: 
 
- MARIA FERNANDA FRAGOSO GIL, 1/7 parte, a cedência de parcela de terreno com 
45,00m², solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a 
execução de um muro de suporte de terras no novo alinhamento, até uma altura de 0,40m 
acima da cota do terreno; 
 
- JOAQUIM DE OLIVEIRA GOMES, 3/7 parte, a cedência de duas parcelas de terreno: uma 
com 72,00m² e outra com 214,50m², solicitando que as áreas cedidas para domínio público 
tenham como contrapartida a execução de muros de suporte de terras no novo alinhamento, 
até uma altura de 0,50m acima da cota do terreno e um acesso aos terrenos, sendo a sua 
localização definida aquando da sua execução da obra; 
 
- MARIA GOMES DE OLIVEIRA – CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE, 1/7 parte, a 
cedência de parcela de terreno com 45,00m², solicitando que a área cedida para domínio 
público tenha como contrapartida a execução de um muro de suporte de terras no novo 
alinhamento, até uma altura de 0,40m acima da cota do terreno; 
 
JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES – CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE, 1/7 parte, a cedência 
de parcela de terreno com 43,00m², solicitando que a área cedida para domínio público tenha 
como contrapartida a execução de um muro de suporte de terras no novo alinhamento, até 
uma altura de 0,40m acima da cota do terreno; 
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AVELINO GOMES D’OLIVEIRA – CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE, 1/7 parte, a 
cedência de parcela de terreno com 43,00m², solicitando que a área cedida para domínio 
público tenha como contrapartida a execução de um muro de suporte de terras no novo 
alinhamento, até uma altura de 0,40m acima da cota do terreno. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência das 
seguintes parcelas de terreno,  do prédio rústico de que são todos proprietários,  
segundo as suas partes, inscrito na respetiva matriz,  sob o nº 6069 ARV, freguesia de 
Vieira de Leiria, que confronta com caminho público, a Sul com estrada nacional, a 
Nascente com caminho público e a Poente com estrada nacional, para a requalificação 
da rua da Rua das Chedas e E.R 349- Vieira de Leiria, que passam a integrar o domínio 
público : 
 
- 45,00m² cedidos por conta da 1/7 parte de que é proprietária MARIA FERNANDA 
FRAGOSO GIL obrigando-se à execução de um muro de suporte de terras no novo 
alinhamento, até uma altura de 0,40m acima da cota do terreno; 
 
- 72,00m² e 214,50m², por conta da 3/7 parte de que é proprietário JOAQUIM DE 
OLIVEIRA GOMES, obrigando-se a execução de muros de suporte de terras no novo 
alinhamento, até uma altura de 0,50m acima da cota do terreno e um acesso ao terreno, 
sendo a sua localização definida aquando da sua execução da obra; 
 
- 45,00m², cedidos por conta da 1/7 parte de que é proprietária MARIA GOMES DE 
OLIVEIRA – CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE, obrigando-se à execução de um 
muro de suporte de terras no novo alinhamento, até uma altura de 0,40m acima da cota 
do terreno;  
 
- 43,00m² cedidos por conta da 1/7 parte de que é proprietária JOSÉ DE OLIVEIRA 
GOMES – CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE; obrigando-se à execução de um muro 
de suporte de terras no novo alinhamento, até uma altura de 0,40m acima da cota do 
terreno; 
 
- 43,00m² cedidos por conta da 1/7 parte de que é proprietária AVELINO GOME 
D’OLIVEIRA – CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE, obrigando-se à execução de um 
muro de suporte de terras no novo alinhamento, até uma altura de 0,40m acima da cota 
do terreno; 
 
Conforme consta das fichas de contactos assinadas pelos proprietários e pelo Vereador 
Carlos Caetano, e que aqui se dão por reproduzidos, devendo os proprietários, na 
sequência destas cedências, promover a atualização das respetivas áreas junto dos 
serviços públicos competentes. 
 
Mais delibera emitir as correspondentes certidões. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
Após o envio por email da informação em falta, a Sra. Presidente retomou o ponto 29 e 
colocou a proposta à votação: 
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29. Perigosidade de diversas chaminés antigas – determinação de realização de 
vistoria 

 
893 - Presente e-mail datado de 25/11/2020, remetido pelo Coordenador Municipal de 
Proteção Civil, relativo às condições de perigo para a segurança de pessoas e bens 
apresentadas por diversas chaminés antigas existentes, com especial preocupação no que 
diz respeito à existente no espaço da Fábrica Escola Irmãos Stephens, por forma a que sejam 
verificadas as condições de falta de segurança da edificação, bem como a determinação das 
medidas que se entendam pertinentes tomar para salvaguarda de pessoas e bens. 
 
Após análise da questão, a Câmara Municipal e considerando que: 
 
De acordo com o disposto nos n.º 2 e n.-3 do artigo 89.º do RJUE – Regime Jurídico de 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a Câmara Municipal pode determinar a 
execução de obras de conservação necessárias à correção das más condições de segurança 
existentes, ou ordenar a demolição total ou parcial das construções que ameacem ruina ou 
ofereçam perigo para a saúde pública, sendo tal determinação precedida da realização de 
vistoria, a determinar pela Câmara Municipal (art.º 90.º do RJUE). 
 
Delibera: 
 
Nos termos do n.º 1 do artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º136/2015, de 9 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico de 
Urbanização e da Edificação – RJUE, DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE VISTORIA às 
várias chaminés existentes na  freguesia e concelho de Marinha Grande, 
nomeadamente, no espaço da FEIS – Fábrica Escola Irmãos Stephens, sita na Rua do 
Matadouro, chaminé sita na Rua das Portas Verdes, junto ao Centro Comercial Cristal 
Atrium, chaminé junto à Escola Profissional e Artística da Marinha Grande (EPAMG) e 
chaminé junto ao Parque Municipal de Exposições, para verificação das condições que 
possam, eventualmente, apresentar riscos de segurança, e para que se apure o risco 
de colapso das chaminés bem como proceder à identificação das adequadas medidas 
de correção/eliminação de tais riscos, ou a eventual necessidade de demolição das 
mesmas.  
 
DETERMINAR que a vistoria seja realizada no dia 03/12/2020, pelas 10h00, e que a 
respetiva Comissão de Vistorias, tenha a seguinte composição: 
 
Membros efetivos: 
Engenheiro Rui Vicente 
Arquiteto Ricardo Santos 
Dr. Pedro Borges 
 
Membros suplentes: 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava   
Dr. Hugo Areal 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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A Sra. Presidente informou que terminada a ordem do dia, importa decidir sobre a eventual 
suspensão dos trabalhos e aferir da disponibilidade dos presentes e dos serviços financeiros, 
para trabalhar nos documentos do ponto 9, antes da marcação da data em que vamos dar 
continuidade à presente reunião de Câmara. 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro disse que o MPM já está preparado para discutir e 
votar o ponto 9. Pretende saber para quando se vai agendar a continuação da reunião. 
 
A Sra. Presidente disse que só poderá informar a data e a hora, após a reunião de trabalho 
com as Sras. Vereadoras da CDU. 
 
Seguiu-se uma troca de palavras entre a Sra. Presidente e as Sras. Vereadoras e um 
pequeno intervalo de 20 minutos. 
 
Retomados os trabalhos, e após algumas trocas de impressões, a Sra. Presidente questionou 
se os Vereadores concordavam com a suspensão da presente reunião e desta ter 
continuidade num outro dia.  
 
Conforme previsto na alínea q) do nº1 do artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro na redação atual e na alínea g) do nº 1 do artigo 3º do Regimento, a Sra. 
Presidente, suspendeu os trabalhos, para que os serviços municipais possam analisar as 
propostas que as Sras. Vereadoras da CDU pretendem vir a apresentar referentes ao ponto 
9 da ordem do dia.  
 
 
E nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente interrompeu a reunião quando eram 
20:30 horas, sendo a mesma retomada, com a anuência de todos, no dia 09/12/2020, 
pelas 10:00 horas, para discussão do ponto 9 da ordem do dia, com a presença dos 
mesmos membros do executivo que compareceram no dia 02. 
 
 
 

 
 

 
 
No dia 9 de dezembro, a Sra. Presidente deu início à reunião pelas 10h25 e colocou o 
ponto à discussão. 
 
 
9. Proposta de Instrumentos Previsionais do Município da Marinha Grande para o ano 
de 2021: Demonstrações orçamentais previsionais, para o período de 2021/2025, 
demonstrações financeiras previsionais e Mapa de Pessoal.   
 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
 
“Orçamento 2021 – 2/12/2020 

1. Nota Prévia  

Uma primeira constatação ao exercício realizado este ano pela Câmara Municipal (até 

Nov2020):  
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- Saliento a qualidade do documento técnico e do esforço feito pela divisão financeira ao longo 

destes últimos três anos, para que permita uma leitura comparativa e uma melhor análise. 

- A Câmara Municipal tinha para investir em obras, no ano 2020, mais de 17,8 M€. Até 29 de 

novembro executou menos de 22%, ou seja, quando estão passados mais de 90% do ano, o 

nível de execução deste Município é baixíssimo, corresponde a 1/5 do investimento previsto 

em orçamentado.  

- Outro dado curioso prende-se com o mapa estratégico da Câmara Municipal. Só vou falar 

nisto apenas como um mero exercício académico, porque é disso que se trata, um quadro 

síntese com ideias que pouco ou nada se materializaram: 

 

2. Análise de alguns dados da proposta do orçamento em apreço: 

- TODAS as obras relevantes neste orçamento vêm de anos anteriores (pag.32 do 

Relatório) e são exigidas há muito pela população. Também estavam previstas para 2020 e 

transitam para 2021 por manifesta incapacidade de execução.  

- Sejam obras que resultem de financiamentos externos (PEDU, financiadas por fundos 

comunitários, obras comparticipadas entre a administração central e local) ou internos (obras 

com recurso ao orçamento próprio do município) o facto comum neste orçamento é que 

continuam, ano após ano, com muito atraso. Ou seja, não há nada de novo neste 

orçamento de 2021, diria até que as coisas pioraram. 

- De fora ficaram: 

● As obras estruturantes para o futuro da nossa terra, como seja, a expansão das zonas 

industriais (incluindo alargamento substancial da ZI do Casal da Lebre) e a 

infraestruturação das mesmas, a criação de variantes que desviam o trânsito do 

centro da cidade (sobretudo os camiões) a substituição global da rede de águas 

do concelho e a cobertura total do saneamento básico, apesar de reconhecermos 

que algum trabalho foi feito neste ano em particular, ainda por concluir. 
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● Ao nível dos equipamentos, as necessidades são mais do que muitas: a Piscina, o 

Mercado, o Parque TIR, um Pavilhão Multiusos. A criação de novos equipamentos 

e respostas sociais (envelhecimento, toxicodependência, prostituição, deficiência, 

juventude) que é uma urgência. Tudo isto fica de fora. 

● Ao nível do património queremos ver recuperada a Fábrica Escola Irmãos Stephens 

e não é com 20.000,00€ que se faz este trabalho.  

● Ao nível da educação queremos ter um Projeto Educativo Municipal e uma Carta 

Educativa, centros escolares, até ao momento nada se vislumbrou. As obras de 

requalificação do parque escolar… as escolas estão com edifícios degradados, a 

necessitarem de obras de beneficiação, não funcionam num modelo de escola 

moderna, com boas instalações para o funcionamento das AEC, CAF/AAAF. Está 

previsto gastar-se em obras nos edifícios do pré-escolar 500€, no CE da Marinha 

Grande 12.072€), é caso para dizer “What?”. 

● Outra coisa curiosa é que se registam obras fundamentais, que vêm sucessivamente 

em todos os orçamentos dos últimos anos, mas com rubricas abertas de valores 

ridículos que claramente expressam o despropósito da execução destes projetos. A 

título exemplificativo: a reabilitação da adutora dos Altos Picotes-Marinha Grande 

(processo iniciado mas que ainda está por concluir), a Piscina (5€), o novo Mercado 

(3.303€), ampliação da zona industrial com infraestruturação (688€) e aquisição 

de terrenos na zona industrial (5€), construção do Interface de transportes 

(5.1352€) e Terminal Rodoviário (3.165€), Parque de Ciência e Tecnologia (5€), 

Reconversão ambiental do rio Lis (5€), instalação do Museu da Floresta (5€), 

instalações desportivas (5€), saneamento e águas residuais em todo o concelho 

[ex: Trutas (5€), Picassinos, Pedrulheira, Tojeira, entre outros locais (verbas 

irrisórias de 5€)]. Está bom de ver que são obras que não serão executadas. 

● Não existem praticamente valores definidos para o turismo e para a sua promoção do 

concelho (5€);   

● Não está planeado cumprir o compromisso assumido diretamente com os munícipes 

de concretizar as obras dos Orçamentos Participativos dos últimos anos, em 

especial um patinódromo (6.270€), requalificação de campo de jogos na Pedrulheira. 

● Em pleno período de pandemia (Covid-19) e com tantos exemplos de cenários de 

exceção que a história nos trouxe nos últimos anos (incêndios, temporais), pasme-se 

para a rubrica «surto pandémico» temos 500€, para a proteção civil (2.827€, para 

aquisição de desfibrilhadores automáticos 5€.   

● Não ficou explícito por que razão há um aumento de transferências correntes para 

as juntas de freguesia de 62,61%, isto é, 414.622€ (em 2020=662.171€, em 

2021=1.076.793,00€). A que se destina este valor? A Sr. Presidente pode 

explicar? 

- Todos os impostos pagos pelos munícipes aumentam, com realce para impostos diretos (IMI, 

IMT, derrama, IUC) que crescem, ultrapassando os 9 milhões de euros. 

- Neste orçamento, comparado com o orçamento do início do mandato, as despesas com 

pessoal crescem 1,6 milhões de euros, correspondendo a um aumento de 30% em salários. 

No entanto, este aumento não significou uma melhoria nos serviços prestados aos 
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munícipes, não foi feita uma reestruturação orgânica. Já sei que a Sr.ª Presidente vai dizer 

que fez uma proposta, mas foi chumbada. O que é que isso significa? Que se tem que 

incorporar as propostas apresentadas e voltar a apresentar… por opção arrumou-se o 

processo na gaveta, como acontece em muitos outros processos em que o executivo 

permanente não percebe que, neste órgão é minoritário e os vereadores da oposição podem 

decidir coisa diferente, também isso é legítimo. Bem sabemos, é mais fácil culpar a oposição 

e utilizá-la como argumento para justificar o injustificável, o que esperamos que não 

aconteça sobre este processo orçamento tão fora das prioridades das pessoas.” 

 
A Sra. Vereadora Lara Lino referiu o seguinte: 
 
“Nós tivemos oportunidade de enviar por email a nossas propostas, que foram apreciadas e 
respondidas. Muitas das rubricas que a Vereadora Ana Alves Monteiro falou, são também 
preocupações nossas e da população. Não podemos deixar de concordar que este é um 
orçamento de continuidade e que muito do investimento que aqui está apresentado, já está 
cativo por obras de anos anteriores.  
Ainda assim, gostaríamos de ver neste orçamento, pelo menos uma das grandes obras que 
há muito anseiam as populações: como o Mercado, a Piscina, o parque TIR, ou o alargamento 
da ZI, e não estarem a ser remetidas para dotação não definida ou para a introdução do saldo 
de gerência. 
Temos de lembrar que vamos para o último ano de mandato e não realizámos nenhuma 
dessas obras.  
O investimento em águas e saneamento continua a ser feito, mas não o suficiente para ficar 
o concelho servido na totalidade. 
Não encontramos uma estratégia definida, achamos que a execução orçamental até ao 
momento espelha, obviamente que, as obras têm de passar para o ano seguinte e o dinheiro 
tem de ficar cativo. 
Estamos preocupados com o investimento insuficiente para o parque escolar e para a rede 
viária. Termino a intervenção, remetendo para a nossa declaração de voto.” 
 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse o seguinte: 
 
“Obviamente que há sempre a possibilidade de ver a mesma coisa por dois prismas, é como 
a história do copo meio cheio ou meio vazio. Clarifico o seguinte, quando se afirmou aqui que 
há muitos valores que não estão no orçamento, ou estando, têm valores “ridículos”: 
 
Adutora dos Picotes - é uma obra que é necessária, há mais de 30 anos, e tem agora toda 
a verba necessária para finalmente se concretizar.  
 
Saneamento das Trutas – neste momento, já só falta construir a fase 3 e a fase 4. A fase 3 
tem toda verba necessária para se fazer a obra e a fase 4 está a aguardar a integração do 
saldo gerência. 
 
Orçamento participativo - patinódromo - os valores estão lá em não definido. O projeto do 

participativo de 2018, está pronto e teremos condições para o levar à Câmara em janeiro. O 

patinódromo também tem o valor em não definido, tem estado a aguardar pareceres e temos 

mantido o contacto permanente com os interessados, que têm colaborado no processo. 

Sobre a execução financeira estar nos 22%, não podemos esquecer que a execução física 

que decorre no terreno, é francamente superior. De janeiro a novembro lançámos 58 

concursos público de obras, no valor de 13 600 000,00€.  



 

Página 82 de 94 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 02/12/2020, 
com continuação no dia 
09/12/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 40 

 

 

 

 

Vai haver sempre necessidade de investimento permanente, as verbas para o saneamento e 

para o abastecimento de água nunca vão chegar, porque temos de acompanhar o crescimento 

e a expansão para as novas zonas urbanas e industriais. Não corresponde à verdade que o 

saneamento que se fez, está todo por acabar.” 

 

De seguida, houve uma troca de impressões entre a Sra. Presidente e a Sra. Vereadora 

Ana Alves Monteiro. 

 

A Sra. Presidente esclareceu o seguinte: “Não quero dar a ideia de não houve aqui 

transparência. Desde o princípio que o MPM disse que este ponto estava clarificado, tinham 

analisado o orçamento e que não estavam disponíveis para outra reunião. O que se passou, 

foi cumprir o que tinha ficado combinado com as Sras. Vereadoras da CDU sobre este 

assunto.” 

Reforçou tudo o que disse o Sr. Vereador Carlos Caetano e informou que foram adjudicados 

cerca de 8,5 milhões de euros em obras que já decorrem. 

Disse ainda que as vossas sugestões têm sido ouvidas e estão plasmadas nestes 

documentos.  

Relativamente a questões essenciais, disse ainda o seguinte: 

FEIS – há um valor em orçamento para iniciar o estudo; 

Carta educativa – já dissemos que está na revisão do PDM. O centro escolar da Várzea foi 

uma das obras que ficou deserta. Trata-se de um valor bastante elevado, temos de ver como 

vamos voltar a lançar esta obra;  

Terminal e Interface – o projeto era financiado e estava elaborado para o local que conhecem 

e como foi rejeitado e só poderia ser feito na zona da ARHU. Terá de se arranjar um consenso 

para um novo local, tal como para o Mercado, 

Alargamento da ZIMG –procedeu-se à suspensão do PDM e está a ser feito; 

Freguesias – há aumentos de verbas, porque há transferência de novas competências a partir 

do próximo ano; 

Creche – tem verba e esperamos que seja desta vez que avançamos com este equipamento. 

Terminou dizendo que é um orçamento de continuidade, na medida em que as obras estão 

lançadas dentro destes valores e a conclusão das mesmas será no próximo ano.  

 
Seguidamente a Sra. Presidente colocou à votação a seguinte proposta: 
 
894 - Presente proposta de Instrumentos Previsionais do Município da Marinha Grande para 
o ano de 2021, constituída pelas Demonstrações orçamentais previsionais, a saber orçamento 
enquadrado num plano orçamental plurianual, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de 
Atividades Municipais, sendo que este inclui as atividades mais relevantes da gestão, para o 
período de 2021/2025, demonstrações financeiras previsionais e Mapa de Pessoal. 
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De acordo com o artigo 28.º, n.º 4 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, o mapa de pessoal deve 
acompanhar a proposta de orçamento. 
 
 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO, PARA O PERÍODO DE 2021/2025 
 
Presente proposta das Grandes Opções do Plano, constituída pelo Plano Plurianual de 
Investimentos e pelo Plano de Atividades Municipais. 
 
Presente proposta do Plano Plurianual de Investimentos do Município da Marinha Grande com 
um total de financiamento definido de 11.383.997 € para o ano de 2021, 2.577.786 € para o ano 
de 2022, 32.982 € para o ano de 2023. 
 
Presente proposta do Plano de Atividades Municipais do Município da Marinha Grande com um 
total de financiamento definido de 12.096.387,84 € para o ano de 2021, 10.592.783 € para o ano 
de 2022, 3.958.075 € para o ano de 2023, 3.402.160 € para o ano de 2024 e 3.360.000 para o 
ano de 2025. 
 
Colocado o documento a votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido, foi o 
mesmo aprovado, e nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 33.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, foi deliberado submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal, conforme 
previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º, do mesmo diploma. 
 
 
MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2021 
 
Presente proposta de mapa de pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande, elaborada nos 
termos do artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual. 
  
Colocado o documento à votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido, e em 
cumprimento do disposto no artigo 29.º, n.º 4 da LTFP, conjugado com o artigo 3.º, n.º 2, 
alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, e artigo 33.º, 
n.º 1 alínea ccc) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, foi deliberado submetê-lo a aprovação da 
Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º deste último 
diploma. 
 
ORÇAMENTO PARA 2021 
 
Presente proposta do Orçamento do Município da Marinha Grande para o ano de 2021, num total 
de 31.2018.011€ procedendo-se à sua análise e discussão. 
 
Colocados os documentos à votação foram os mesmos aprovados, e nos termos do 
disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, foi deliberado 
submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 
do artigo 25.º, do mesmo diploma. 
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Esta deliberação foi tomada por maioria com 3 votos a favor da Sra. Presidente Cidália 
Ferreira, do Sr. Vereador Carlos Caetano e da Sra. Vereadora Célia Guerra, 2 abstenções 
das Sras. Vereadoras da CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino e 2 votos contra da Sra. 
Vereadora Ana Alves Monteiro e do Sr. Vereador Nuno Brito, ambos do MPM. 
 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro proferiu a seguinte declaração de voto que foi 
subscrita também pelo Sr. Vereador Nuno Brito, ambos do MPM: 
 
“Um orçamento deveria ser um documento fundamental para a vida do Município. Ser rigoroso 
e concreto, basear-se numa orientação estratégica, com um diagnóstico assertivo, discutido 
e aprovado, numa visão de médio/longo prazo, em que a lista de despesas e investimentos 
se relacionassem com o mapa da estratégia, de modo a que as decisões tomadas fossem as 
mais corretas, com vista à satisfação das necessidades dos munícipes. 
 
No seguimento dos anteriores, o orçamento de 2021, incluirá as despesas fixas com pessoal, 
a gestão corrente e alguns investimentos que são, maioritariamente, uma cópia do ano 
anterior, com um volume significativo de obras que, estando previstas, não se realizaram.  
 
De que vale escrever no próximo orçamento 11 milhões de euros para investimento se, no 
deste ano 2020, estão disponíveis mais de 17,8 milhões e até agora só se executou 3,9 
milhões de euros? TODAS as obras relevantes neste orçamento vêm de anos anteriores e 
são exigidas há muito pela população. Também estavam previstas para 2020 e transitam para 
este ano por incapacidade de execução. Senão vejamos: 
 

a) Obras do PEDU e fundos comunitários: 
- Centro de Interface de Transportes Urbanos (vão perder 1,5M€ por não 
apresentarem a requalificação do Parque da Mobil e o novo projeto para o Interface); 
- Reabilitação de edifícios de habitação social; 
- Reabilitação do espaço público do bairro de Casal de Malta e Praceta da Liberdade; 
- Ciclovias; 
- Centro Escolar da Várzea – Requalificação e ampliação da atual EB e JI da Várzea, 
Marinha Grande (vão perder 2,7 M€ por não executarem a obra); 
- Mercado Municipal (vão perder 1,3 M€ por não apresentarem projeto). 
 

b) Obras de substituição do Estado Central: 
- Requalificação do Centro de Saúde da Marinha Grande – Protocolo com 
Administração Regional de Saúde do Centro; 
- Serviços de Registo e Notariado - Protocolo com o Instituto dos Registos e do 
Notariado. 
 

c) Obras com anos de atraso: 
- Saneamento e rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na Vieira 
de Leiria (Rua das Chedas), Trutas, Picassinos, Pedrulheira, Tojeira, entre outros 
locais; 
- Construção de creche no antigo edifício da IVIMA; 
- Reservatório e conduta adutora – Picotes. 
  

Afinal, não há nada de novo no orçamento de 2021. Então porquê aprová-lo? Se vierem a 
executar, em 2021, o que orçamentámos para 2020 seria uma proeza assinalável para este 
executivo. 
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Como instrumento teórico, o orçamento permite incorporar todas as rubricas que se queira, 
as que se pretendem realizar e as outras, como usualmente se afirma “o papel aguenta tudo”. 
Já a qualidade dum orçamento avalia-se pelo seu desempenho, pela capacidade de executar 
o que planeámos. 
 
Desde o orçamento de 2014, que temos insistindo no facto de a realização das obras não 
depender do orçamento aprovado, mas sim de quem tem capacidade para o executar.  
 
Também por esse motivo, o nosso sentido de voto foi sempre contrário à sua aprovação deste 
instrumento financeiro, com exceção do orçamento de 2018, onde demos o benefício da 
dúvida ao então novo executivo. Os orçamentos do executivo PS não são reais, são fictícios, 
disso é prova o número de modificações orçamentais que todos os anos ocorrem. 
 
Tendo em mente que a taxa de execução da despesa de capital no ano passado por esta 
altura (31 outubro), era de apenas 16% e seguindo as boas práticas de que “só melhoramos 
o que medimos”, antes de analisar a proposta do orçamento 2021 apresentada pela Câmara, 
solicitámos ao executivo permanente o estado do desempenho do orçamento de 2020. 
Surpreendentemente, ou não, a taxa de execução nesta data (29 novembro) mantem-se nuns 
míseros 22%. Ou seja, o investimento em obras incluídas no orçamento está a menos de 1/5 
do que era previsto para este ano. Lembramos que, nessa data, estamos a mais de 90% do 
ano decorrido. 
 
Infelizmente, para os marinhenses, há duas evidências comprovadas: comprova-se que 
estávamos certos, nos anos em que votámos contra o orçamento apresentado, e também se 
confirma que, com os mesmos ingredientes, entenda-se o executivo PS, obtemos os mesmos 
resultados. 
 
Desde o início do mandato que apresentamos propostas em todas as reuniões de Câmara, 
bem como no orçamento e na revisão, em função das carências estruturantes da cidade e das 
necessidades dos munícipes. Algumas (poucas) são tidas em conta, outras não são 
atendidas, muitas são colocadas no orçamento e não são realizadas. 
 
A Senhora Presidente e os senhores vereadores com pelouro, em exercício permanente, não 
compreendem a importância do orçamento aprovado e adulteram-no permanentemente 
(vamos na 22.ª modificação orçamental, com centenas de alterações).  
 
De fora ficam obras estruturantes para o futuro da nossa terra, como seja o desenvolvimento 
e ampliação da zona industrial em todo o terreno da Câmara, a criação de variantes que 
retirem o maior tráfego do centro (sobretudo os camiões), a criação de novos equipamentos 
sociais (envelhecimento, toxicodependência, prostituição, deficiência, juventude), centros 
escolares, a requalificação e modernização do parque escolar existente, descurando um pilar 
fundamental que é a educação. De fora fica ainda um pavilhão multiusos, um pavilhão 
desportivo na Moita, um Parque TIR, o mercado, restante saneamento e águas (p.e. 
Picassinos e Trutas), requalificação da zona do Estuarino (Praia da Vieira), a restante 
requalificação do centro de saúde, a rede de desfibrilhação Automática externa, um plano de 
reabilitação do centro tradicional, a instalação do Museu da Floresta, o Interface de transportes 
com requalificação do Parque da Mobil, a discussão sobre o que fazer na FEIS e a 
implementação da proposta de trabalho, conforme já propusemos. Não existem, praticamente, 
valores definidos para o turismo e para a sua promoção concelhia. Outras obras fundamentais 
vêm em todos os orçamentos dos últimos anos, como a reabilitação da adutora dos Altos 
Picotes-Marinha Grande, a Piscina, a creche da Ivima, saneamento e águas residuais em todo 
o concelho. Neste orçamento continua sem estar planeado cumprir o compromisso assumido, 
diretamente, com os munícipes de concretizar as obras dos Orçamentos Participativos dos  
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últimos anos (patinódromo e campo de jogos na Pedrulheira). Não há referência a qualquer 
processo de reflorestação do Pinhal de Leiria, até este investimento no património natural é 
esquecido.  
 
Há anos que isto é assim. E não podem queixar-se dos munícipes que, felizmente, vão 
conseguindo gerar mais riqueza e contribuindo com os seus impostos (só de impostos diretos 
são mais de 9 milhões de euros). Neste orçamento de 2021, os impostos aumentam, ou seja, 
as empresas e os cidadãos “emprestam” cada vez mais dinheiro à Câmara, estes têm mais 
dinheiro para investir em obras e não revelam capacidade para o efeito. 
 
Desde o início do mandato, foram gastos mais de 1,6 milhões de euros em despesas com 
pessoal, correspondendo a um aumento de 30%. No entanto, este aumento não significou 
uma melhoria nos serviços prestados aos munícipes, nem um verdadeiro processo de 
reestruturação orgânica.  
 
Estamos perante um orçamento de continuidade, fictício e ilusório, em que muitas das rubricas 
(e milhões de euros) transitam de 2020 porque o executivo permanente, e o grupo que o 
acompanha, não conseguiu executar obras, demonstrando incapacidade para gerir a nossa 
autarquia. Este sim é o verdadeiro problema. 
 
Em suma, da análise dos documentos apresentados e do que foi executado em 2020, não se 
vislumbram quaisquer políticas de desenvolvimento económico e social, de educação, uma 
preocupação efetiva por uma política desportiva e de planeamento cultural, uma aposta na 
dinamização do comércio e promoção do turismo, um cuidado no planeamento e na 
organização da Câmara Municipal numa lógica de uma administração moderna, próxima dos 
cidadãos, e sobretudo não identificamos uma liderança e uma equipa capaz de pôr em prática 
um qualquer orçamento. 
 
Por não corresponder a uma ambição de desenvolvimento para a nossa terra que garanta 
uma efetiva melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, por não integrar uma verdadeira 
intenção de realização das obras prioritárias para as pessoas, e, fundamentalmente, porque 
a Presidente e a sua equipa já provaram que não têm capacidade para planear e executar as 
obras orçamentadas, tornando o principal instrumento de gestão municipal num documento 
virtual, votamos contra a proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano 2021.” 
 
 
A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho proferiu a seguinte declaração de voto, igualmente 
subscrita pela Sra. Vereadora Lara Lino, ambas da CDU: 
 
“Analisámos os documentos previsionais de 2021 e enviámos as nossas propostas. 
Começamos por lamentar que não tenha existido uma efetiva discussão. Esclarecemos que 
tal ausência de discussão se ficou a dever ao facto de o executivo PS não a ter, efetivamente, 
promovido, limitando-se a enviar os documentos para votação na reunião ordinária do dia 2 
de dezembro de 2020 na qual, pela importância que este ponto representa e pela 
responsabilidade com que encaramos a função que ocupamos, não considerámos estarem 
reunidas condições para ser votado. Assim e chegados ao dia de hoje cumpre-nos tecer 
algumas considerações. 

Importa realçar, desde logo, que nos anos anteriores definimos uma metodologia de trabalho 
que assentava no princípio de que o executivo permanente enviaria uma proposta de 
orçamento, um resumo, e que o mesmo, posteriormente, seria discutido por todos numa ou 
mais reuniões de trabalho. Lamentavelmente tal metodologia foi abandonada por este 
Executivo. No entanto, e pese embora esta atitude assumida pelo Executivo Permanente, o 
que é facto (inegável) é que a CDU está, nesta matéria (como em qualquer outra), como  
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sempre esteve: de forma responsável, construtiva, apresentando propostas concretas, e 
sempre disponível para apoiar tudo o que beneficie a população. 

Referindo-nos, agora, ao Orçamento em concreto, constatamos que o valor que este 
Executivo decidiu afetar ao investimento - 11.469.597€. (36,7% do Orçamento) - é 
manifestamente insuficiente para as necessidades do Concelho, e para o que consideramos 
prioritário e inadiável! Por isso mesmo, propusemos que as rubricas de investimento fossem 
reforçadas.  

Realçamos a fraca execução orçamental a que temos assistido e que, no corrente ano de 
2020 está, neste momento, em apenas 22%! Sim! Ouviram bem: 22%!!! Este executivo 
executou, até ao momento, 22% do Orçamento de 2020… 

A elaboração dos documentos provisionais carece de uma estratégia para execução de obra 
que não encontramos vertida neste orçamento. 

O executivo PS insiste em remeter o reforço de rubricas de extrema importância para a 
introdução do saldo de gerência.  

Das propostas que apresentámos, realçamos as seguintes que, ou não estão contempladas 
no orçamento, ou não mereceram o acolhimento por parte do executivo PS ou, embora 
constantes do orçamento, não têm dotação suficiente ou definida para o ano de 2021.  

Assim o orçamento para 2021, mais uma vez, não contempla verba para, entre outros:  

• Projeto do novo Mercado Municipal 

• Construção da “nova piscina municipal” – só está valor para projeto… 

• Conclusão do saneamento e infraestruturas de rede de águas no Concelho sendo 
que, perguntado sobre este tema, o Executivo PS respondeu que “desconhece se 
com a inscrição de dotação para ações em financiamento definido se atinge o objetivo 
descrito neste ponto (conclusão)”. 

• Conclusão das obras na zona industrial e seu alargamento; 

• Projeto e requalificação da FEIS   

• Estuarino na Vieira; 

• Requalificação do parque escolar (pré-escolar e primeiro ciclo) 

• Centro Escolar da Várzea 

• Projeto para equipamento social para Idoso 

• Requalificação das Habitações Sociais; 

• Projeto para pavilhão Multiusos na Zona Desportiva da Marinha Grande 

• Pavilhão da Moita - dotação insuficiente de 10.000 euros 

• Projeto para parque TIR  

• Concretização do Centro Intermodal de transportes 

• Concretização dos Orçamentos Participativos de 2017 e 2018 

• Apoio efetivo ao movimento associativo 
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• Criação do Museu da Floresta no Parque do Engenho 

• Criação do Parque Pinhal do Rei em S. Pedro, com verba para melhoria das estruturas 
danificadas na parte não ardida do pinhal, bem como criação de trilhos pedestres com 
colocação de passadiços nos percursos da chamada “Volta aos Sete” e da “Volta aos 
Cinco”, com sinalética adequada, identificação da fauna e flora.  

• Estudo de ordenamento do corredor estratégico cidade da Marinha Grande - Nova 
Estação de Caminho de Ferro Leiria/Marinha Grande 

Temos bem presente que, embora o montante do Orçamento seja expressivo, não consegue 
contemplar todas as necessidades acima elencadas. No entanto, sabemos também que, com 
planeamento e estratégia, é possível e exigível ir muito mais longe no Investimento! 

Ainda assim, existe um conjunto de investimentos que consideramos de extrema importância 
para o Concelho e pelos quais nos temos batido insistentemente e que estão vertidos nesta 
proposta, assim possamos ver a sua concretização. Destacamos: 

• Conclusão das obras pendentes na creche da Ivima e sua abertura com uma dotação 
prevista de 525.005,00 euros. 

• Conclusão das obras na Escola Primária da Moita – projeto em elaboração para 
revestimentos das paredes do lado do JI e o Telheiro. 

• Apoio a Famílias no âmbito da pandemia através da criação do “Fundo de Emergência 
Municipal” com uma dotação de 100.000 euros; 

• “Programa de Apoio a Entidades com Projetos na Área Social”, com uma dotação de 
150.000 euros 

• Requalificação de alguns arruamentos em mau estado – apesar de considerarmos as 
rubricas insuficientes face às muitas necessidades do Concelho nesta matéria, 
consideramos que o orçamento apresenta alguns arruamentos há demasiado tempo 
reclamados como: 

"Requalificação da Rua da Escola Secundária-Boavista” 

“Pavimentação Rua João Pereira Venâncio”  

“Requalificação da Rua do Sol”  

Na freguesia da Moita – “Rua do Vale, Rua do Rio Velho, Rua Soldado Adriano 
Alexandre, Travessa Padre Franklin e Travessa das Baixas” 

Na freguesia da Vieira de Leiria - Rua das Chedas e Largo da Passagem; 

• Revisão do PDM com a elaboração da Carta Educativa e Carta Desportiva; 

• A dotação inscrita em PPI para infraestruturas de saneamento é de 1 291 264 € 
(embora nos preocupe que em verba não definida estejam 700 173 €) e para o 
abastecimento de água é de 1 102 731 €, (embora os valores não definidos sejam de 
1 916 426 €). 

•  “Projeto da nova piscina municipal”, com uma dotação de 169.895 euros no ano de 
2021. 

Estando a entrar no último ano de mandato, importa referir que este orçamento, em linha com 
os anteriores, carece de um mal estrutural: a não existência, por parte do PS, de um projeto  
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de desenvolvimento e de uma estratégia para o Concelho o que se reflete, naturalmente, na 
gestão financeira da autarquia e no planeamento para o futuro. 

Vai-se chegar ao fim do ano com um valor a transitar para 2021 (o chamado “saldo da 
gerência”) de cerca de 15 milhões de euros! Um saldo que cresce permanentemente, ano 
após ano, e que demonstra bem a incapacidade e ineficácia da gestão do PS para cumprir, 
até, os seus próprios Plano e Orçamento. Uma desastrosa gestão municipal, falta de 
investimento e obra, que tem como natural consequência este abastado mealheiro, que de 
pouco serve aos marinhenses. 

Para realizar despesa e, por maioria de razão, investimento, para além de recursos 
financeiros, que não faltam e são fartos, é também necessário recursos humanos, materiais, 
organização e método, o que parece não haver nos níveis necessários neste Município para 
poder concretizar o investimento e a despesa em geral propostos. 

Apensar da gritante insuficiência de investimento no concelho neste mandato, consideramos 
importante um conjunto de investimentos presentes neste orçamento (mas que devia ser bem 
maior). Tais investimentos, foram propostas sempre presentes na intervenção da CDU ao 
longo do mandato e permitirão uma resposta a problemas da população. Sabendo que, tão ou 
mais importante do que aprovar propostas e verbas, é a vontade política do executivo PS para 
as concretizar, o que constatamos, infelizmente, é que a realidade dos últimos anos comprova 
que, apesar de o PS ter condições para avançar com obra, opta por não o fazer. 

Assim, abstendo-se na votação dos documentos previsionais, a CDU insiste que a resposta 
global à situação no Concelho não encontra caminho nas opções do executivo do PS e na sua 
gritante incapacidade e incompetência de gestão, comprovada e à vista de todos! 

Abstemo-nos para dar espaço à concretização de medidas que são urgentes, e para não 
permitir que qualquer atraso na aprovação do orçamento servisse de pretexto para justificar a 
falta de capacidade de gestão deste executivo municipal. A CDU sublinha que a decisão de 
abstenção neste orçamento resulta do facto de o PS ter assumido compromissos de 
transferência do saldo de gerência para rubricas propostas pela CDU para resolução de 
problemas urgentes da população e às quais o PS fica agora comprometido por via da 
intervenção da CDU. 

Como a vida do nosso Município tem demonstrado, a CDU conta, e conta bem, para encontrar 
soluções e responder aos problemas do Concelho, que podiam ser resolvidos, a bem das 
populações, mas continuam a marcar o presente e a adiar o futuro da Marinha Grande.  

Cá estaremos, como sempre, para ser a alternativa portadora do Projeto de Desenvolvimento 
de que o Concelho da Marinha Grande necessita.” 

 
 
A Sra. Presidente proferiu a seguinte declaração de voto, que foi igualmente subscrita pelo 

Sr. Vereador Carlos Caetano e Sra. Vereadora Célia Guerra, ambos do PS: 

 

“Não esperávamos outra coisa dos vereadores do M.P.M. que como disseram no 1º orçamento 
que se abstiveram referindo logo, no início do mandato, que davam o benefício da dúvida. Por 
aí se viu logo a disponibilidade que tinham de cooperar com o executivo permanente. Foi por 
isso, certamente, que chumbaram o Intermodal e o Terminal Rodoviário e terá sido talvez por 
isso que não se encontrou ainda o local para o Mercado na Marinha Grande. Estes são só 
dois dos exemplos da cooperação que temos tido dos senhores vereadores do M.P.M. 

Depois falaram também, nesta declaração de voto, da Requalificação do Bairro Social, como 
sabem ele está neste orçamento como esteve nos outros e, portanto, está a decorrer. 
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Falaram das ciclovias, sabem que efetivamente lançámos as ciclovias, algumas estão-se a 
iniciar as obras e outras até já se iniciaram e sabem também dos procedimentos que caíram. 

Falaram do Centro de Saúde e, do Centro de Saúde, nós orgulhamo-nos de as obras estarem 
a ser concluídas de acordo com aquilo que foi opção de todos nós e de ser ainda hoje um 
edifício que não pertence à autarquia e por isso não ser da nossa competência as obras e que 
foram feitas através de um protocolo que só permitirá a continuidade dessas obras com a 
inclusão, efetivamente, de um outro protocolo e naturalmente de verbas inscritas também na 
ARS. Mas falando do Centro de Saúde e das obras não podemos deixar de referir que se hoje 
as consultas existem desde as 08 da manhã às 08 da noite isso foi pela atitude de permanente 
diálogo que houve entre o executivo permanente desta Câmara, o Ministério da Saúde, a ARS, 
o ACES no sentido de criarmos as condições para que isso tenha vindo a acontecer e por isso 
hoje temos uma USF e temos 2 UCSP. 

Ao falarem (e estou-me a referir naturalmente à declaração de voto que estou a fazer) 
relativamente às observações que foram feitas anteriormente, em declarações de voto, várias 
vezes se diz que as modificações aos orçamentos são muitas, os senhores vereadores sabem 
que as modificações orçamentais decorrem daquilo que são o lançamento dos procedimentos, 
do que falta para algum novo que se queira lançar ou do que sobre de algum outro que se 
lançou e que foi adjudicado por menor valor. Portanto continuamos a não perceber porque é 
que continuam a insistir no número de modificações orçamentais, até parece que não sabem 
para que é que elas são produzidas e são feitas. 

Relativamente à Reflorestação do Pinhal de Leiria, o Pinhal de Leiria não é da competência 
da Câmara Municipal da Marinha Grande e os valores não devem sair do orçamento da 
Câmara Municipal da Marinha Grande. Embora tenhamos contribuído em muitas ações 
voluntárias em articulação com o ICNF para essa mesma reflorestação temos de dizer que 
esta declaração de voto feita pelos vereadores do M.P.M. não faz sentido ao levantar todas 
as questões que referiram. 

Como foi referido este é um orçamento de continuidade que decorre da execução do 
orçamento de 2020. 

Esta proposta obedece em primeiro lugar ao necessário enquadramento orçamental das 
despesas obrigatórias da Câmara Municipal para o seu normal funcionamento: despesas 
correntes (iluminação, energia, combustíveis, seguros, recolha e tratamento de resíduos 
sólidos, contratos de água, etc.) e compromissos já assumidos e por pagar a 31/12/2020. 

Estas despesas que podem considerar como obrigatórias representam um total de 
19.062.417,03 euros. 

É preciso ter presente que só em 2020 foram lançados, como já referimos, procedimentos 
com um investimento total previsto de mais de 13 milhões de euros que estavam inscritos no 
Orçamento na sua versão após a integração do saldo de conta gerência de 2019. 

Foram adjudicadas em 2020 empreitadas no valor total de 8.452.643 euros, sendo que 
destas aguardam Visto do Tribunal de Contas, para iniciar a sua execução, empreitadas no 
valor de 3.876.672 euros, transitando assim para 2021. 

Por outro lado, ficaram desertos diversos concursos públicos somando um total de mais de 3 
milhões de euros. 

De referir ainda que a despesa com o Pessoal para 2021 representa um total de 7 211 667,00 
euros, que resulta quer das atualizações salariais, quer da contratação de pessoal que tem 
vindo a ser feita. De resto, a Câmara terá de nos próximos orçamentos reforçar ainda mais 
esta verba, recrutando mais trabalhadores para o seu Mapa de Pessoal e diminuindo na 
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 mesma medida a sua dependência de serviços externos, nomeadamente, para serviços 
operacionais e alguns serviços especializados. 

A despesa nova inscrita na proposta de Orçamento para 2021 representa ainda um total de 
4 943 926,97€ sendo que a prioridade deste orçamento é viabilizar os investimentos que 
podem ser executados já a partir do primeiro trimestre de 2021, nomeadamente em: 

- Infraestruturas básicas de redes de saneamento (Trutas, Amieira, Vieira, etc.); 

- Requalificação das redes de águas, nomeadamente, da Adutora Picotes – Marinha Grande; 

- Requalificação do Espaço Público (Largo da Passagem, Arte Xávega, Património Stephens, 
Casal do Malta)  

- Requalificação da Rede Viária em todo o concelho; 

- Requalificação da Habitação Social no Casal do Malta (Bloco L e M); 

- Equipamentos Sociais, nomeadamente, a Creche Social na IVIMA. 

Há ainda que sublinhar o compromisso expresso neste orçamento para que as atividades 
decorrentes das competências materiais da autarquia, nomeadamente,  

- na área da educação - que representa mais de 1,5 milhões de euros, nomeadamente, para 
AAF, CAF, Alimentação Escolar e atividade física, para 2021 e 2022; 

- na área da ação social, nomeadamente, com o Fundo de Emergência Social para resposta 
à pandemia, sem deixar de continuar a investir em outros projetos sociais como a Casa 22 
(que dá resposta a toxicodependentes e a sem-abrigo); 

- Juntamente com a área da ação social, também nas áreas da cultura e do desporto, 
considerando a aprovação dos novos Regulamentos de Atribuição de Apoios, a Câmara irá 
continuar a investir em parceria com todas as Entidades destas áreas no concelho, tal como 
tem feito sempre. 

De sublinhar ainda, nesta proposta de orçamento, o reforço significativo das transferências 
para as Juntas de Freguesia ao abrigo dos Acordos de Transferência de Competências 
celebrados: 

- 609.000 euros para a JF Marinha Grande 

- 260.000 euros para a JF Vieira de Leiria 

- 106.000 euros para a JF Moita 

Estes valores ultrapassam o que podemos verificar noutras Autarquias da nossa região e do 
país, pelo que acreditamos que com estas verbas as Juntas de Freguesia terão todas as 
condições para prestar um serviço público dentro das competências que agora lhes estão 
atribuídas, nomeadamente: 

- Limpeza urbana das ruas, passeios, sumidouros e sarjetas; 

- Manutenção das Escolas e respetivos Espaços Envolventes nos estabelecimentos de ensino 
do Pré e 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Por fim esta proposta de Orçamento não deixa de responder à circunstância excecional que 
vivemos, a pandemia. 

Em 2020 a Câmara em aquisição de bens, serviços e apoios a Entidades externas 
despendeu um valor total de 617.421,37 euros. 
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E em isenções de tarifas, taxas e rendas, atribui apoios diretos às famílias, empresas e 
instituições do concelho no valor de 359.283,02 euros. 

Para 2021 partimos com a dotação de 100.000 euros para o Fundo de Emergência Social, 
cujo Regulamento está em aprovação, e que poderá vir a ser reforçado mediante as 
necessidades que venham a ser identificadas, nomeadamente para resposta às carências 
socioeconómicas das famílias. 

A este valor acrescem mais 150.000 euros inscritos para atribuição de Apoios a 
Entidades da Área Social, que são parceiras imprescindíveis para dar resposta às situações 
mais críticas neste contexto. 

Esta proposta foi apresentada, como lhe compete nos termos do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, pelo Executivo à Câmara Municipal, e nos termos do mesmo Regime 
Jurídico como qualquer proposta esteve aberta aos contributos que os Partidos com 
representação no Órgão quiseram apresentar e ver incluídos, desde que respeitando as 
regras orçamentais fundamentais. 

Deve ser, nessa justa medida, registada como positiva a disponibilidade das Vereadoras 
eleitas pela CDU para apresentar as suas propostas, sendo que as mesmas revelam um 
sentido de oportunidade e de realismo que nos permitiu dar os devidos esclarecimentos e as 
opções feitas. 

Em sentido contrário, não podemos deixar de lamentar a ausência de realismo e sentido 
prático da parte dos eleitos do Movimento pela Marinha que, na ausência de verdadeiros 
argumentos para contrariar esta proposta de orçamento para 2021, apresentaram aqui apenas 
um conjunto de falsos pressupostos além de algumas propostas avulsas e desajustadas face 
ao enquadramento social e económico quer da Autarquia, quer do próprio País e do momento 
que vivemos, não trazendo por isso nada de novo, na medida em que apenas repete o 
discurso que traz há vários anos preparado para estes momentos. 

Os eleitos do Partido Socialista estão certos de que a Assembleia Municipal saberá interpretar 
o momento que vivemos como concelho e como país e que fará uma avaliação correta sobre 
esta proposta de orçamento para 2021 e nessa justa medida permitirá a sua aprovação para 
que possamos assim terminar este mandato como o iniciámos: a servir os Marinhenses. 

Por este ser o último orçamento do mandato, não podemos deixar de salientar que, apesar de 
todas as adversidades circunstanciais que atravessámos nestes 3 anos, como foi o caso do 
incêndio no Pinhal do Rei (2017), a tempestade Leslie (2018), e nos últimos meses a 
Pandemia (2020), e que tiveram um impacto real e direto na gestão autárquica, alcançámos 
neste período a realização de um conjunto de investimentos significativos em todo o 
concelho, alguns dos quais esperados há vários anos, como é o caso: 

- expansão da rede de saneamento básico na Amieira, Charneca da Amieira, Picassinos, 
Tojeira de Picassinos, Pedrulheira, Vieira de Leiria, entre outras; 

- requalificação da rede de abastecimento de águas, especialmente, da Adutora Picotes – São 
Pedro e Picotes – Marinha Grande; 

- expansão da Zona Industrial da Marinha Grande, com abertura de 2 novos acessos, quer a 
norte quer a sul da mesma; 

- requalificação e reativação do Centro Empresarial; 

- suspensão do PDM para apoio à economia local; 

- requalificação do Centro de Saúde; 
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- instalação do IRN no Atrium; 

- requalificação das EB Guilherme Stephens, da Moita e Fonte Santa; 

- aquisição do património FEIS. 

Assim, e ainda que para alguns o que fica seja o que não foi feito, para os Marinhenses o que 
fica é seguramente a melhoria das suas condições e qualidade de vida no concelho 
proporcionada pelos investimentos realizados nestes últimos anos e que continuaremos a 
realizar no próximo ano.” 

 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

10. Autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais 
 
895 - Considerando que: 

a) A assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, 
incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, está sujeita a 
autorização prévia da assembleia municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro; 

b) Os compromissos plurianuais são compromissos que constituem a obrigação de 
efetuar pagamentos em mais de um ano económico ou em anos económicos distintos 
do ano em que o compromisso é assumido (artigo 3.º, alínea b), da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro); 

c) A autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais pode ser dada, 
pelo órgão deliberativo, aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano, 
conforme artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho; 

d) O artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, admite 
a assunção de encargos em mais de um ano económico; 

 
Atendendo a que: 

a) A autorização para a assunção de compromissos plurianuais relativa à reprogramação 
da execução de contratos administrativos já celebrados, não se traduz em novos 
encargos, mas na dilação de encargos já assumidos e em relação aos quais existe 
um vínculo jurídico cujo rompimento é suscetível de gerar o pagamento de 
indemnizações; 

b) Nos casos de reprogramação física e financeira de contratos administrativos em 
execução, é relevante a conformação do plano de trabalhos com a realidade física e 
que só após esta alteração se deve ter como genericamente autorizado o 
compromisso plurianual; 

c) Os encargos decorrentes da adjudicação e ou da execução de contratos 
administrativos correspondem à realização de despesas correntes e/ou de 
investimento diretamente destinadas à prossecução das atribuições municipais; 

d) Em qualquer dos casos, a autorização genérica depende de estar previamente 
assegurada a inclusão das verbas devidas nas Grandes Opções do Plano, nos anos 
em referência.   

    
Assim, a Câmara Municipal, com os fundamentos expostos, delibera, de acordo com o 
artigo 32.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, para os efeitos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 
junho, e do artigo 24.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, propor à Assembleia 
Municipal: 
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1) A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais relativos: 

a. À reprogramação da execução física e financeira de contratos 
administrativos já celebrados, desde que a alteração do plano de 
trabalhos tenha sido aprovado pelo órgão competente, 
independentemente do valor; 

b. Aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos 
de empreitadas de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição 
de serviços; 

c. Aos encargos decorrentes da celebração de outros contratos 
diretamente relacionados com a prossecução das atribuições 
municipais; 

d. À aprovação de revisão de preços ou atualização de contratos já 
celebrados, desde que resultante de disposições legais e/ou de 
previsões previamente incluídas no próprio contrato; 

 
2) Em qualquer dos casos previstos no número anterior deve estar previamente 

assegurada a inclusão das verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano, 
nos anos em referência. 

 
3) Em qualquer dos casos previstos no ponto 1), deve estar assegurado o 

cumprimento de todas as disposições legais em matéria de realização de 
despesas públicas, designadamente em matéria de conformidade com as 
exigências decorrentes da existência de fundos disponíveis para o efeito. 

 
4) O disposto nas alíneas anteriores vigora no ano económico de 2021. 

 
 
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta. 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente encerrou a reunião no dia 9 de dezembro 
pelas 11h30 horas. 

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

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 
 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 7 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande, foi efetuada a gravação de áudio e vídeo da reunião de 2 de 
dezembro e da sua continuação no dia 9 de dezembro, que se encontra disponível ao público na página de Internet do Município. 


