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Aos catorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, de modo misto, no Auditório da 
Resinagem e por videoconferência, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a 
presidência da Presidente, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes 
Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Nuno Filipe Gomes de Brito; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 14:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

O Sr. Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira comunicou em 14/12/2020, 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. 

 
As Sr.ªs Vereadoras Alexandra Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho e Lara 

Marques Lino compareceram a esta reunião de forma presencial. 
Os restantes membros do executivo estiveram presentes por videoconferência. 

 
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 inscrições. 
 
 
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. Transferência de novas competências para os Órgãos Municipais – Exercício dessas 
competências no ano de 2021 no domínio da Educação 

2. Transferência de novas competências para os Órgãos Municipais – Exercício dessas 
competências no ano de 2021 no domínio da Saúde 

3. Prorrogação do prazo de vigência Protocolo Edifício Sede da Freguesia da Marinha 
Grande – Adenda ao Protocolo 

 
GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

4. Protocolo de Cooperação e Apoio Financeiro a Celebrar com a Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande 

5. Protocolo de Cooperação e Apoio Financeiro a Celebrar com a Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria 

 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

6. Cedência, em regime de comodato, da fração “A”, do Centro Empresarial da Marinha 
Grande, à CEFAMOL-Associação Nacional da Indústria de Moldes, para 
mudança/instalação da sua sede 

7. “Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho da Marinha 
Grande” 

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

8. Resumo de Tesouraria do dia 04 de dezembro de 2020 
9. 23.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 

 
PATRIMÓNIO 

10. Celebração de escritura de justificação de imóveis propriedade do Município da 
Marinha Grande 

 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

11. Submissão da proposta de suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da Marinha 
Grande e do estabelecimento de medidas preventivas à Assembleia Municipal, bem 
como do parecer da Comissão de Coordenação da Região Centro – Expansão da 
Zona Industrial da Marinha Grande 

 
GESTÃO URBANÍSTICA 

12. Req.º nº 394/20, datado de 11/03/2020 - Proc.º n.º 520/18, datado de 04/12/2018 - 
Armando Pereira Évora 

13. Req.º nº 1274/20, datado de 24/11/2020 - Proc.º n.º 218/20, datado de 07/07/2020 - 
Ema Carina Gaspar Tereso e Dino Ricardo Gabriel Rodrigues 
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14. Req.º nº 1250/20, datado de 13/11/2020 - Proc.º n.º 438/19, datado de 04/12/2019 - 
Quadrado Místico, Lda. 

15. Req.º nº 1247/20, datado de 13/11/2020- Proc.º n.º 458/18, datado de 29/10/2018 - 
Artur da Silva Lopes de Almeida 

16. Req.º nº 899/20, datado de 21/08/2020 - Proc.º n.º 288/20, datado de 21/08/2020 - 
Adelino Bento da Fonseca 

17. Req.º nº 1216/20, datado de 06/11/2020 - Proc.º n.º 440/17, datado de 28/09/2017 - 
Patrícia Alexandra Pereira Natário Farto 

18. Req.º nº 1299/20, datado de 03/12/2020 - Proc.º n.º 282/18, datado de 16/07/2018 - 
HK Hidroking Engenharia Térmica Lda. 

19. Req.º nº 2123/19, datado de 23/12/2019 - Proc.º n.º 776/2019, datado de 23/12/2019 
- Maria Odete Matias Maurício 

20. Req.º nº 751/20, datado de 09/07/2020 - Proc.º n.º 26/19, datado de 24/01/2019 - 
CENTIMFE, Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e 
Plásticos 

21. E/12441/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia de Gás 
do Centro, S.A.  

 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

22. Isenção do pagamento de taxas 
23. Autorização para pagamento de taxas em prestações  

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

24. Atribuição de subsídios escolares a alunos carenciados – Escolas do 1.º ciclo e 
jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente – Ano 
letivo 2020/2021– 1.ª fase  

25. Atribuição de subsídios escolares a alunos carenciados – Escolas do 1.º ciclo e 
jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente – Ano letivo 
2020/2021– 1.ª fase  

26. Atribuição de subsídios escolares a alunos carenciados – Escolas do 1.º ciclo e 
jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria – Ano letivo 
2020/2021 – 1.ª fase  

 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

27. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza social- 2021.  

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

28. PEDU - Reabilitação integral de edifício para apoio aos equipamentos instalados no 
Património Stephens - Concurso público n.º 28/2020. Adjudicação 

29. Requalificação de Coberturas da EB Prof. Alberto Nery Capucho - M. Grande - 
Concurso público n.º 32/2020. – Adjudicação 
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30. CICLOVIA ENTRE A RUA DOS CARREIRINHOS E O ESTÁDIO MUNICIPAL- 
MARINHA GRANDE– CEDÊNCIA DE 93,20M² DE TERRENO DO SR. MANUEL 
ARMANDO GUIMARÃES RIBEIRO DE SOUSA 

31. REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA 

AMIEIRA – FASE 2 - PASSAGEM DE COLETOR DOMÉSTICO NA PROPRIEDADE 

DE AMADEU DOMINGUES CARLOS E MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES 

FRANCO CARLOS EM AMIEIRA 
32. EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DAS TRUTAS - 

PASSAGEM DE COLETOR DOMÉSTICO NA PROPRIEDADE DE ROGÉRIO DE 
JESUS COSTA NA TRAVESSA DA ESTREMADURA 

33. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS RAÍZES– CEDÊNCIA DE 131,80M² DE 
TERRENO -HERANÇA ARTUR JOSÉ OLIVEIRA FERREIRA 

34. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS RAÍZES– CEDÊNCIA DE 104,20M² DE 
TERRENO -HERANÇA ARTUR JOSÉ OLIVEIRA FERREIRA 
 

 

  

 
 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de 
intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma. 
 
“1. Cidadania ativa                  
 
1.1. Júlio Matos 
 
O Sr. Júlio colocou novamente o problema relacionado com a questão da campa do filho. 
A Câmara Municipal já reconheceu o dano ao ter mandado reparar a situação.  
Por que razão: 

a) Não manda virar o tampo (dado que o senhor refere que foi colocado ao contrário); 
b) E não coloca uma pedra na lateral que não esteja colada dado que ele refere que a 

situação anterior ao dano contemplava uma pedra sem reparação? 
Dado que o senhor já expôs o problema tanta vez será que a Câmara Municipal, sendo 
pessoa de bem, não consegue de vez reparar o dano deste munícipe e preservá-lo a esta 
inquietação que mexe com sentimentos tão sensíveis como a perda de um filho?  
 
Deixo requerimento em ata: solicito o envio do processo deste munícipe. 

 
1.2. Forma Arquitetos  
 
O Arqt. Pedro Santos, na qualidade de técnico autor e coordenador da Forma Arquitetos, 
solicitou à Câmara Municipal informação quanto a vários processos, designadamente: 
Processo 363/18, Processo 115/18 e Processo 419/20.  
Face ao exposto pelo Munícipe pergunto o ponto de situação dos mesmos e reitero a 
necessidade de se dar uma resposta.      
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1.3. Ricardo Reis  
O Sr. Ricardo Reis remeteu um email, nos seguintes termos: “Na reunião de Camara do dia 
10/02/2020 uma munícipe da Rua do Amieiros - Comeira, a D. Licínia Fernandes, pediu 
informações/esclarecimentos sobre a construção do saneamento na Rua dos Amieiros e Rua 
da Covinha (cerca de 200mts). Em resposta à munícipe (a partir do 44m30seg) o senhor 
Vereador Carlos Caetano deu o ponto de situação do respetivo saneamento e concluiu 
dizendo "na próxima revisão do orçamento vamos incluir uma verba para este ano avançar 
nessa obra, que é uma obra relativamente simples...este ano provavelmente depois do 
verão". Qual o ponto de situação do saneamento na Rua da Covinha e Amieiros? 
 
Seguidamente o meu colega vai fazer uma intervenção com mensagem de Boas Festas que 
subscrevo.” 
 
 
O Sr. Vereador Nuno Brito cumprimentou todos os que acompanham esta reunião, e 
tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da 
mesma. 
 
Nós hoje temos uma mensagem especial de Natal, muito inspirada nos comentários que a 
Sr.ª Presidente fez sobre o ponto do Orçamento na última reunião, particularmente dedicada 
a todos os Marinhenses e, em especial, aos que, apesar de todas as dificuldades 
provocadas pelo contexto em que vivemos, continuam a lutar pela manutenção de uma 
economia viva no concelho e em movimento. 
A todos desejamos um Feliz Natal, diferente, certamente, mas cujo espírito se mantenha no 
essencial - o amor, a amizade, a união entre as pessoas, ainda que fisicamente distantes. 
Que o ano 2021 seja próspero em saúde, trabalho e harmonia entre todos! 
 
Por fim, completo a minha intervenção com um momento musical. 
 
O orçamento, finalmente, está aprovado, 
Vamos ver, vamos ver, o que será executado. 
  
Dizem que a culpa é do MPM 
Por questionar, 
Por chamar à razão, 
Do PS não executar. 
  
O MPM incomoda 
Por dizer a verdade, 
Mas sempre que fala 
É para o bem da cidade. 
  
Visão para o futuro, 
Tem o nosso Movimento 
Trabalhamos em tudo 
Com empenho em cada momento 
  
Neste ano tão difícil 
Prá saúde e economia, 
A todos um Natal 
Com amor e harmonia.” 
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A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 

• Disse que foi com enorme espanto que se deparou com a sala da Resinagem só 
com a secretária e os 2 técnicos de som e imagem. 
As Vereadoras da CDU têm-se batido pelas reuniões de Câmara presenciais, mas 
não era desta forma. Queriam que fossem presenciais para os assuntos serem 
tratados de forma mais fluída e porque entenderam que por razões de saúde as 
condições de segurança estavam asseguradas. 
Não percebe porque é que os restantes Vereadores não estavam. É uma falta de 
respeito que os Vereadores do PS não tivessem informado que não iam estar 
presentes, talvez para fazerem cair as Vereadoras da CDU no ridículo. 
Vai continuar a estar aqui, não entende este motivo, e espera que lhe expliquem, a si 
e aos munícipes.  
Sente que é uma falta de respeito também para com a secretária, que também podia 
estar no seu gabinete, assim como os técnicos de som. 
Podiam ter avisado antecipadamente, e se por maioria não estavam presentes, 
então também não fazia sentido as Vereadoras da CDU estarem aqui. 

• Trazia perguntas para colocar. Uma é sobre o Sr. Júlio Matos, de cujo processo a 
Vereadora Ana já falou. O Sr. continua com o problema por resolver, está só 
remediado, porque a pedra só foi colada. 

• Saneamento da Rua da Covinha – a obra não foi iniciada este ano. Vai ser concluída 
para o ano? 

• Café do Parque Mártires e Cafetaria d’Arte – pretende resposta às perguntas 
colocadas. 

• Processo de integração do Museu do Vidro na Rede Nacional de Museus – 
perguntou à Sr.ª Vereadora Célia qual o ponto de situação. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que assistem à reunião 
e referiu no seguinte: 
 

• Disse que também quer deixar o seu protesto por as Vereadoras da CDU estarem 
aqui sozinhas. Não sente que esteja ridicularizada, está onde a sua função a obriga 
a estar, e entende que as reuniões devem ser presenciais. 
Só lamenta, embora ao ter sido convocada uma reunião mista a opção de não estar 
presente seja legítima, que não as tenham avisado que não iam estar 
presencialmente. 
A Assembleia da República reúne presencialmente, nos outros municípios os órgãos 
reúnem presencialmente, nomeadamente Câmaras Municipais do PS. 
Por isso quer dizer que respeita a opção dos restantes membros, mas foi uma falta 
de respeito não as terem avisado de que ia ser assim. Fica na consciência de cada 
um de vós e os munícipes avaliarão. Os ridículos são vocês! 

• Campos de ténis de S. Pedro e multiusos – não abrem porquê? 

• O Miradouro de S. Pedro está cheio de silvas, que é preciso cortar. 

• Alteração de horários da TUMG para os alunos da Escola Calazans Duarte. 

• Varandim do prédio de Casal do Malta – já está? 

• Mau estado de muitas estradas do concelho – a resposta do Sr. Vereador não a 
satisfaz, quer saber se há um planeamento das intervenções. 

• Por último, como também gosta de cantar, vai endereçar a mensagem da CDU 
também cantada, dirigida à Sr.ª Presidente e aos Srs. Vereadores do PS.  
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É assim: 
 
As Boas Festas! 
 
O orçamento, grande momento! 
Está aprovado! 
E nós temos a certeza 
Que não vai ser executado! 
 
Todos os anos, ano após ano 
Sob a mesma batuta 
O PS pouco faz 
E nós é que temos a culpa! 
 
Escolhemos a abstenção 
Porque a esperança é a última a morrer 
E assim não vos damos razão 
P’ra nada fazer! 
 
A nossa certeza,  
E infelizmente, 
É que com esta gente 
O concelho não vai p’rá frente! 

 
 

Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que 
depois de cumprimentar todos os colegas e os munícipes que assistem à reunião, 
respondeu o seguinte: 
 

• Saneamento da Rua dos Amieiros – em 10/02 era previsível que a obra avançasse, 
não foi assim, mas a razão principal foi haver grandes obras que avançaram 
primeiro, e só agora avançarão estas pequenas obras, o que espera venha a 
acontecer no início do ano de 2021. 

• Alvarás e licenças – há de facto alguns atrasos, mas estes casos em concreto não 
sabe, pelo que pediu à Sr.ª Vereadora Ana que lhe envie o e-mail da empresa, para 
poder ver. 

• Os campos de ténis já abriram no fim de novembro e estão a ser utilizados, embora 
o tempo não ajude. 

• Horários da linha da TUMG que passa na Escola Calazans Duarte – a alteração é 
para ser implementada em janeiro, quando recomeçarem as aulas. 

• Estradas – acha ótima a sugestão da Sr.ª Vereadora Alexandra. As estradas vão ser 
reparadas tendo como critério em primeiro lugar as mais degradadas e depois as 
restantes. 

• A razão por que não está na reunião presencialmente foi uma opção, cada um toma 
a sua. 
 

A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho protestou e disse que só perguntou porque 
não as avisaram e não porque tomaram essa opção.  

 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que depois de 
cumprimentar todos os que assistem à reunião, respondeu o seguinte: 
 

• A presença foi opção e cada um tem a liberdade de escolher. 

• Campos de ténis – o Vereador já informou e sabe que têm sido utilizados. 

• Museu do Vidro – já foi iniciado o processo, é necessário reunir documentos e fazer 
um estudo, que já está a decorrer desde maio. 
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A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte às questões colocadas pelos Srs. Vereadores: 
 

• Começou por referir que o espírito natalício é um espírito de solidariedade e 
amizade, e por isso espera que o orçamento seja aprovado na Assembleia 
Municipal. 

• Em relação às questões colocadas, referiu que algumas já foram respondidas pelo 
Sr. Vereador. 

• O assunto do Sr. Júlio Matos está a ser tratado. 

• Dos 17 milhões de euros que estão incluídos no orçamento, lançaram obras de 
cerca de 15 milhões de euros, foram lançados 58 procedimentos, e continuam aqui 
empenhados em cumprir e executar o orçamento. 

 

• Seguidamente a Sr.ª Presidente leu a sua intervenção, com o seguinte teor: 
 

“Num contexto particularmente difícil para todos, quero iniciar esta reunião por saudar todos 
os Marinhenses e elogiar o seu civismo no respeito pelas regras sanitárias decretadas pelo 
Governo no âmbito do Estado de Emergência que vigora em todo o país. 
Efetivamente, e apesar de todas as especificidades do nosso concelho, podemos afirmar 
com alguma certeza que a Marinha Grande tem mantido uma taxa de novas infeções que 
não nos coloca num patamar de risco demasiadamente elevado, permitindo assim alguma 
normalidade na nossa vida quotidiana e nas nossas rotinas profissionais e familiares. 
Espero que nas próximas semanas mantenhamos esta atitude responsável para que 
possamos depois iniciar o ano de 2021 com confiança redobrada. 
 
Neste contexto quero salientar o esforço que foi feito por parte deste executivo para oferecer 
aos Marinhenses nesta quadra do Natal alguma alegria e espírito festivo, nomeadamente 
com a decoração e animação que levamos a todo o concelho durante estas semanas. 
Agradecemos a todos o acolhimento e a participação, dentro das possibilidades, nas 
diversas iniciativas. 
 
Ainda neste contexto, não posso deixar de sublinhar a nossa proposta, que iremos 
apresentar brevemente, para atribuir um apoio financeiro extraordinário a 3 Instituições das 3 
freguesias do concelho para que possam fazer a distribuição de cabazes alimentares 
àquelas famílias que estão a ser mais gravemente afetadas pela crise económica e social 
decorrente da pandemia. 
 
Precisamente porque vivemos uma nova crise económica, cujos impactos ainda não são 
totalmente conhecidos, ganha uma maior relevância todo o trabalho que temos feito nos 
últimos meses para apoiar o nosso tecido empresarial: 
 
1. Alcançámos a suspensão parcial do PDM para permitir que duas das mais relevantes 
unidades industriais do concelho – Vidrala/Santos Barosa e Bollinghaus – pudessem 
executar os seus projetos de ampliação da sua capacidade produtiva e previsível aumento 
do número de postos de trabalho a criar no concelho; 
 
2. Na Zona Industrial do Casal da Lebre concluímos a abertura da saída norte e fizemos a 
Fase I da infraestruturação da ampliação a Sul; 
 
3. Requalificámos o Centro Empresarial que 20 anos depois da sua criação irá finalmente 
cumprir a sua missão. 
Neste momento temos já instalados no Centro Empresarial empresas e fizemos a concessão 
dos espaços de restauração, cafetaria e ginásio. 
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Temos também ali instalados o Gabinete de Apoio ao Empresário e Empreendedorismo e o 
Gabinete de Inserção Profissional, este protocolado com o IEFP que de resto usa o Centro 
Empresarial para as suas ações de formação e requalificação profissional de 
desempregados. 
Hoje, congratulamo-nos por apresentar a proposta de Protocolo a celebrar com a CEFAMOL 
para a transferência desta Associação para aquelas instalações, como estava previsto no 
projeto inicial, e consagrado no PTE. 
A CEFAMOL, juntamente com o CENTIMFE, a OPEN e o Politécnico de Leiria, são Parceiros 
estratégicos da Câmara Municipal, com quem temos trabalhado num diálogo de muita 
proximidade e interajuda, sendo nosso objetivo comum, como é conhecido já, a constituição 
de um Parque de Ciência e Tecnologia sedeado precisamente naquela Zona Industrial. 
A Marinha Grande tem uma vocação industrial que tem de ser valorizada porque é desta 
atividade económica que resulta a maior mais valia para o nosso desenvolvimento e 
afirmação enquanto concelho no contexto regional e até nacional. 
 
4. Por isso apresentamos hoje também a proposta para o Programa de Apoio ao 
Investimento e ao Empreendedorismo 2021, mecanismo legal que nos termos do 
Regulamento Municipal de Edificação Urbana, permite à Câmara Municipal isentar 
totalmente ou parcialmente as Empresas do pagamento das taxas de licenciamento por 
operações urbanísticas relevantes para o concelho, nomeadamente, através da criação de 
novos postos de trabalho líquidos. 
 
Aguardamos que o Governo, assim que seja promulgado pelo Presidente da República o 
Orçamento de Estado para 2021, promova a renovação do Regime excecional para 
promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19 que nos permitirá aprovar um pacote de medidas de apoio a todas as atividades 
económicas do concelho, nomeadamente, o Comércio e Serviços, além destas medidas de 
apoio específicas à Indústria. 
 
Não posso ainda deixar de me referir a duas entrevistas que saíram na comunicação social 
regional, nomeadamente, sobre a possibilidade de construção de um cais de embarque de 
mercadorias na Linha do Oeste e ainda sobre o Património FEIS. 
 
Sobre o cais de embarque sublinho as palavras que tive oportunidade de endereçar: 
Todos temos consciência que não é possível manter o paradigma atual, de uso exclusivo do 
transporte rodoviário para fazer circular mercadorias, sob pena de continuarmos a condenar 
o meio ambiente e a sustentabilidade do mesmo para as gerações futuras. 
Quando tanto se investe na mobilidade urbana sustentável, quanto se tenta reforçar o uso 
dos modos suaves na deslocação de passageiros (como a bicicleta ou os veículos elétricos), 
não faz sentido não promover essa mesma mudança no transporte de mercadorias. 
Por isso entendo que deveria ser criada uma Comissão Regional, no âmbito da CIMRL, que 
agregue esta temática e a do aeroporto em Monte Real, porque as duas realidades não se 
excluem, antes se complementam. O papel dessa Comissão deveria ser promover a 
reflexão, a recolha de contributos, o estudo e análise de dados estatísticos que defendam 
esta causa e que promova o lobby político necessário junto do Governo. Pode até ser no 
âmbito do Grupo Económico e Social que já foi criado para a recuperação económica da 
Região. Tem é de ser feito esse trabalho em conjunto, envolvendo todas as Partes 
Interessadas. 
Quanto à localização, um novo terminal de cargas/descargas terá de ser próximo das 
principais Áreas Industriais e com acessos dedicados. Além de poder usar a atual Linha do 
Oeste, para se usar por exemplo o porto da Figueira da Foz, terá ainda de ter uma ligação ao 
novo traçado da Linha do Oeste que já prevê uma Estação de Passageiros na Marinha 
Grande / Leiria na zona de Albergaria/Barosa. 
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Sobre a FEIS que efetivamente adquirimos há 2 anos atrás, tive a oportunidade de 
esclarecer que efetivamente, o imóvel foi adquirido em dezembro de 2018, ao fim de vários 
anos de negociações iniciadas no mandato anterior e que caíram num impasse, depois de se 
ter chegado a um acordo com o Banco Millennium BCP para o efeito. 
Desde logo, foi nossa intenção fazer estudo, com a contratação de uma equipa externa 
especializada, para nos ajudar a definir um Plano Funcional para toda a área da FEIS que 
incluísse, entre outras funções: 
- Ensino Profissional 
- Ensino Superior 
- Formação Artística 
- Eventos e Congressos 
- Outras com a possibilidade de expandir/complementar o Museu do Vidro. 
Esse estudo não avançou em 2019 porque não nos foi permitida fazer essa contratação e a 
Câmara internamente não tem capacidade técnica para desenvolver o mesmo, sob pena de 
ter atrasado ainda mais outros projetos essenciais e prioritários ao bem-estar da população, 
como foi o caso das redes de saneamento e águas, o centro de saúde, o irn, as demais 
obras financiadas pelo quadro comunitário e o projeto da piscina municipal. 
 
Não posso ainda deixar de aqui esclarecer dois pontos referidos naquela notícia pelo Senhor 
Vereador Aurélio Ferreira: 
 
1. A Câmara Municipal não autorizou a visita de um grupo de conferencistas e participantes 
num fórum promovido para discutir o Património FEIS porque o espaço NÃO TEM qualquer 
segurança e qualquer acidente que decorresse durante a visita ao mesmo seria da 
responsabilidade civil, e até criminal se fosse o caso, da própria Câmara. 
 
2. Podíamos deixar a pergunta: a Associação «Marinha em Movimento» é constituída por 
quem?  
O MPM não autorizou este executivo democraticamente eleito contratar um estudo para o 
património FEIS tem depois autoridade para querer liderar ele mesmo um processo de 
discussão pública sobre aquele património?? 
 
Termino reiterando o nosso compromisso de promover um estudo para a requalificação do 
Património FEIS, sendo que previamente iremos contratar uma esquipa especializada para 
fazer o levantamento arqueológico de todo o Património por forma a promover a sua 
classificação e preservação no âmbito dos projetos futuros para este imóvel.” 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que pretendia defender a posição do MpM, 
uma vez que a Sr.ª Presidente falou de um Vereador que não está na sala. 
 
A Sr.ª Presidente perguntou qual é a seriedade que esta força política tem ao vir cantar para 
a reunião, pois nunca votam a favor dos orçamentos, e agora ela não pode vir aqui 
esclarecer os munícipes. 
O que disse não ofende a honra de ninguém, é apenas a verdade. Não ofendeu a honra de 
ninguém, e a Sr.ª Vereadora é que não respeita a sua opinião. Referiu que só lhe dará a 
palavra se for em defesa da honra. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que legitimamente a Sr.ª Presidente tem direito 
à última palavra, e isso respeita. Mas a Sr.ª Presidente referiu-se a um Vereador que não 
está na sala. 
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É verdade que não autorizou a visita dos elementos do MpM por segurança, mas depois 
andam lá elementos da Câmara. 
Não se recorda de nunca o MpM ter rejeitado uma modificação ao orçamento. 
Não votaram favoravelmente todos os orçamentos, mas nunca inviabilizaram uma 
modificação orçamental! 
A Sr.ª Presidente também se esqueceu de dizer que desde fevereiro que o MpM apresentou 
uma proposta para o património FEIS e só agora, no orçamento, é que estão uns “trocos”. 
Deverá dizer toda a verdade e não só aquilo que lhe convém. 
 
 
A Sr.ª Presidente referiu que não andaram trabalhadores no edifício. Ela própria é que foi ao 
edifício para ver quais eram as condições de segurança. 
Sim, em 2017 aprovaram o orçamento, deram o benefício da dúvida, passado um mês de 
aqui estarem. 
Não disse que tinham rejeitado qualquer modificação, fizeram foi retirar uma linha onde 
estava prevista a verba para esse estudo. 
Diz que desde fevereiro que apresentou uma proposta de recuperação. Que proposta é 
essa, quando tem que se apresentar um estudo e depende de pareceres, porque é um 
património classificado, e também de um estudo arqueológico? 
Se dependesse só da sua intenção, é claro que também tem propostas para ali, de cultura e 
ensino, integradas em todo o centro histórico, daí que se tenha adquirido a Albergaria Nobre. 
Espera que quando for a altura também tenha a solidariedade dos Vereadores do MpM, 
porque até agora só tem tido o apoio das Vereadoras da CDU.  
Espera que o MpM agora, na Assembleia Municipal, vote o orçamento. 
 
 
 

 

 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente anunciou que vai fazer um pequeno intervalo. 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro pediu para que se prossiga a reunião, com a ordem 
do dia. 
 
Todos concordaram, pelo que a Sr.ª Presidente prosseguiu com a reunião. 
 
 

 

 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. Transferência de novas competências para os Órgãos Municipais – Exercício 
dessas competências no ano de 2021 no domínio da Educação 
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Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
 
“A nossa intervenção refere-se aos pontos 1 e 2. 
- Em 2019, sobre esta matéria, a Sr.ª Presidente referiu que tinha que ser feito o 
levantamento do que era necessário. Ainda não fez o levantamento? Quando pensa fazê-lo? 
- Referiu ainda que tal significa um «acréscimo de trabalho para os serviços». Percebemos 
que a sua proposta vai no sentido de não aceitar as competências por não fez o 
levantamento das necessidades e não preparou os serviços. 
- Desde há um ano a esta parte que diligências realizou conducentes ao planeamento da 
transferência de competências? 
Em 2022, a opção de aceitar, ou não, as competências deixam de existir. Será que nem 
nessa altura teremos o levantamento feito? 
- Por fim, só mais outra questão: em relação às competências na área social e na cultura? O 
que pensa a Sr.ª Presidente fazer?” 
 
A Sr.ª Presidente disse que vai pôr à votação e explicará depois, na declaração de voto. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro perguntou se a Sr.ª Presidente não quer explicar 
agora. 
 
A Sr.ª Presidente disse que também já esteve na oposição, e depois de ouvir as explicações 
dos membros do executivo muitas vezes até mudavam de posição, mas aqui não, a Sr.ª 
Vereadora já anunciou que vai votar contra, por isso reserva-se a dar explicações na sua 
declaração de voto. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano referiu que sem a reestruturação eficaz dos serviços não se 
conseguirão implementar estas novas transferências. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que o MpM fez propostas para a 
reestruturação, se é esse o argumento. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano referiu que chumbaram essa reestruturação, pelo que 
agora não podem vir fazer de conta que não sabem de nada. Assumam! E a verdade é que 
inviabilizaram a reestruturação dos serviços. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
896  - O Decreto - Lei n. º 21/2019, de 30 de janeiro, retificado pela Declaração de retificação 
n.º 10/2019, de 25 de março e alterado pelo artigo 189.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 29 
de junho, pelo artigo 422. º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março e pelo Decreto-Lei n.º 56/2020, 
de 12 de agosto, concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais e para as entidades intermunicipais, no domínio da educação. 
 
O Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 56/2020 dispõe que os n.ºs 2 e 3 do artigo 76.º do Decreto-Lei 
n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual, passa a ter a seguinte redação: 

 
«Artigo 76.º 
 
[...] 
1 - ... 
 

http://www.portalautarquico.dgal.gov.pt/ficheiros/?schema=f7664ca7-3a1a-4b25-9f46-2056eef44c33&channel=d5d3aa35-90ca-4458-819b-964bb657a22e&content_id=55FB8B85-A35F-4D48-BF94-DCA748CF208F&field=storage_image&lang=pt&ver=1&filetype=pdf&dtestate=2020-08-12185653
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=3000&tabela=leis&ficha=1&pagina=1
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=3000&tabela=leis&ficha=1&pagina=1
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2 - Sem prejuízo do número anterior, todas as competências previstas no presente 
decreto-lei consideram-se transferidas para as autarquias locais e entidades 
intermunicipais até 31 de março de 2022. 
 
3 - Relativamente ao ano de 2021, os municípios e entidades intermunicipais que ainda 
não tenham aceitado as competências previstas no presente decreto-lei, e que não o 
pretendam fazer no ano de 2021, comunicam esse facto à Direção-Geral das Autarquias 
Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 31 de dezembro de 
2020.» 

 
Assim, a Presidente da Câmara Municipal propõe que seja pedido à Assembleia Municipal 
que delibere a NÃO ACEITAÇÃO das competências no domínio da educação para o ano 
de 2021, previstas no Decreto-Lei n. º 21/2019, de 30 de janeiro, retificado pela Declaração 
de retificação n.º 10/2019, de 25 de março e alterado pelo artigo 189.º do Decreto-Lei n.º 
84/2019, de 29 de junho, pelo artigo 422. º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março e pelo Decreto-
Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, por não se encontrarem reunidas as condições 
técnicas, financeiras e funcionais necessárias para o seu pleno e responsável 
exercício.  
 
Mais propõe que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para 
produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 
do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 
 
A presente deliberação foi tomada por maioria, com 5 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 reforço do poder local e a descentralização de competências em tese é uma coisa muito 
boa, pelo menos para nós que acreditamos que as autarquias conseguem fazer mais com 
menos recursos e conhecem muito melhor os problemas dos cidadãos do nosso concelho. 
Poderá haver algumas dificuldades internas, dado o nível do modelo de funcionamento desta 
câmara, das opções políticas que têm tomado, a manifesta dificuldade de gestão, entre 
tantos mais problemas.  
 
A informação disponível existe apenas em abstrato. Não sabemos em concreto o que será 
transferido por cada diploma, bem como os recursos humanos, materiais e financeiros que 
necessitaremos para as executar. Tudo é uma nuvem sem clarificação, mas queremos 
decidir em consciência de que estamos a fazer o melhor para a nossa população.  
 
Do ponto de vista genérico, sob condição de negociação de recursos humanos, financeiros e 
técnicos, somos favoráveis à descentralização de todas as competências.  
 
Há todo um trabalho preparatório, de planeamento, levantamento de custos, reorganização 
interna e de formação das equipas, redefinição de procedimentos com as entidades 
envolvidas que tem que rapidamente fazer-se, sob pena de em 2022 tudo cair nesta 
estrutura organizacional sem que nada esteja preparado. Este processo não pode ser adiado 
ad eterno, caso contrário instalar-se-á o caos quanto a matérias tão sensíveis quanto estas.  
 
Do ponto de vista genérico, sob condição de negociação de recursos humanos, financeiros e 
técnicos, somos favoráveis à descentralização de todas as competências.  
 
Por essa razão entendemos votar contra a proposta de deliberação de não exercer as 
competências no domínio da educação - Exercício dessas competências no ano de 2021.”  
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A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
"A 01 de janeiro de 2021 a Câmara Municipal irá receber um conjunto de novas 
competências em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 4.º da Lei 50/2018 de 16 de 
agosto na sua redação atual e por isso mesmo irá receber a competência da cultura.  
 
Considerando a crise pandémica que atravessamos, com significativos impactos, 
nomeadamente, nas áreas da Saúde e da Educação, o Governo entendeu prorrogar o prazo 
para a transferência definitiva das competências no domínio da Educação e da Saúde, 
especificamente, para 2022, dando a oportunidade aos Municípios que assim o entendam, 
NÃO ACEITAR o exercício dessas competências em 2021.  
 
Para o efeito foi publicado o Decreto-Lei 56/2020, de 12 de agosto, que altera o prazo de 
comunicação à DGAL da deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal, para a NÃO ACEITAÇÃO do exercício dessas competências em 2021, até ao dia 
31/12/2020.  
 
Considerando que, do ponto de vista organizacional a Câmara Municipal não está preparada 
para o exercício destas competências, mas está a fazer a admissão de pessoal, está a 
realizar obras nas escolas que não estão em condições de aceitação e a Câmara não pode 
estar a aceitar edifícios que sem que estejam devidamente requalificados. E, para além 
disso, há de facto também uma reestruturação de serviços a fazer para as quais nós nos 
preparamos antes e que naturalmente terão de ser feitos para admitir todas as competências 
que virão no ano de 2022.  
 
Por isso mesmo a proposta do Executivo é de não aceitação do exercício destas 
competências em 2021 pelo que propõe que seja aprovado o pedido à Assembleia Municipal 
para deliberar nesse sentido.”  
 
Esta declaração de voto foi subscrita pelos Srs. Vereadores do Partido Socialista. 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

2. Transferência de novas competências para os Órgãos Municipais – Exercício 
dessas competências no ano de 2021 no domínio da Saúde 

 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
 
“A nossa intervenção refere-se aos pontos 1 e 2. 
- Em 2019, sobre esta matéria, a Sr.ª Presidente referiu que tinha que ser feito o 
levantamento do que era necessário. Ainda não fez o levantamento? Quando pensa fazê-lo? 
- Referiu ainda que tal significa um «acréscimo de trabalho para os serviços». Percebemos 
que a sua proposta vai no sentido de não aceitar as competências por não fez o 
levantamento das necessidades e não preparou os serviços. 
- Desde há um ano a esta parte que diligências realizou conducentes ao planeamento da 
transferência de competências? 
Em 2022, a opção de aceitar, ou não, as competências deixam de existir. Será que nem 
nessa altura teremos o levantamento feito? 
- Por fim, só mais outra questão: em relação às competências na área social e na cultura? O 
que pensa a Sr.ª Presidente fazer?” 
 
A resposta da Sr.ª Presidente é a mesma que deu no ponto 1. 
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Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 

 
897 - O Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, alterado pelo artigo 191.º do Decreto-Lei 
n.º 84/2019, de 29 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, concretiza o 
quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades 
intermunicipais, no domínio da saúde.  
 
O Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 56/2020 dispõe que o artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 23/2019, 
de 30 de janeiro, na sua redação atual, passa a ter a seguinte redação:  
 
«Artigo 28.º 
 
[...] 
 
1 -...  
 
2 -Sem prejuízo do número anterior, todas as competências previstas no presente decreto-lei 
consideram-se transferidas para as autarquias locais e entidades intermunicipais até 31 de 
março de 2022.  
 
3 -Relativamente ao ano de 2021, os municípios e entidades intermunicipais que ainda não 
tenham aceitado as competências previstas no presente decreto-lei, e que não o pretendam 
fazer no ano de 2021, comunicam esse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, após 
prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 31 de dezembro de 2020.» 
 
Assim, a Presidente da Câmara Municipal propõe que seja pedido à Assembleia 
Municipal que delibere a NÃO ACEITAÇÃO das competências no domínio da saúde para 
o ano de 2021, previstas no Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, alterado pelo artigo 
191.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 29 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de 
agosto, por não se encontrarem reunidas as condições técnicas, financeiras e 
funcionais necessárias para o seu pleno e responsável exercício.  
 
Mais propõe que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para 
produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 
do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.  
 
A presente deliberação foi tomada por maioria, com 5 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 reforço do poder local e a descentralização de competências em tese é uma coisa muito 
boa, pelo menos para nós que acreditamos que as autarquias conseguem fazer mais com 
menos recursos e conhecem muito melhor os problemas dos cidadãos do nosso concelho. 
Poderá haver algumas dificuldades internas, dado o nível do modelo de funcionamento desta 
câmara, das opções políticas que têm tomado, a manifesta dificuldade de gestão, entre 
tantos mais problemas.  
 
A informação disponível existe apenas em abstrato. Não sabemos em concreto o que será 
transferido por cada diploma, bem como os recursos humanos, materiais e financeiros que 
necessitaremos para as executar. Tudo é uma nuvem sem clarificação, mas queremos 
decidir em consciência de que estamos a fazer o melhor para a nossa população.  
 
Do ponto de vista genérico, sob condição de negociação de recursos humanos, financeiros e 
técnicos, somos favoráveis à descentralização de todas as competências.  
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Há todo um trabalho preparatório, de planeamento, levantamento de custos, reorganização 
interna e de formação das equipas, redefinição de procedimentos com as entidades 
envolvidas que tem que rapidamente fazer-se, sob pena de em 2022 tudo cair nesta 
estrutura organizacional sem que nada esteja preparado. Este processo não pode ser adiado 
ad eterno, caso contrário instalar-se-á o caos quanto a matérias tão sensíveis quanto estas.  
 
Do ponto de vista genérico, sob condição de negociação de recursos humanos, financeiros e 
técnicos, somos favoráveis à descentralização de todas as competências.  
 
Por essa razão entendemos votar contra a proposta de deliberação de não exercer as 
competências no domínio da saúde- Exercício dessas competências no ano de 2021.”  
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
"A 01 de janeiro de 2021 a Câmara Municipal irá receber um conjunto de novas 
competências em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 4.º da Lei 50/2018 de 16 de 
agosto na sua redação atual e por isso mesmo irá receber a competência da cultura. 
 
Considerando a crise pandémica que atravessamos, com significativos impactos, 
nomeadamente, nas áreas da Saúde e da Educação, o Governo entendeu prorrogar o prazo 
para a transferência definitiva das competências no domínio da Educação e da Saúde, 
especificamente, para 2022, dando a oportunidade aos Municípios que assim o entendam, 
NÃO ACEITAR o exercício dessas competências em 2021.  
 
Para o efeito foi publicado o Decreto-Lei 56/2020, de 12 de agosto, que altera o prazo de 
comunicação à DGAL da deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal, para a NÃO ACEITAÇÃO do exercício dessas competências em 2021, até ao dia 
31/12/2020. 
 
Considerando que, do ponto de vista organizacional a Câmara Municipal não está preparada 
para o exercício destas competências, mas está a fazer a admissão de pessoal, está a 
realizar obras nas escolas que não estão em condições de aceitação e a Câmara não pode 
estar a aceitar edifícios que sem que estejam devidamente requalificados. E, para além 
disso, há de facto também uma reestruturação de serviços a fazer para as quais nós nos 
preparamos antes e que naturalmente terão de ser feitos para admitir todas as competências 
que virão no ano de 2022.  
 
Por isso mesmo a proposta do Executivo é de não aceitação do exercício destas 
competências em 2021 pelo que propõe que seja aprovado o pedido à Assembleia Municipal 
para deliberar nesse sentido.”  
 
Esta declaração de voto foi subscrita pelos Srs. Vereadores do Partido Socialista. 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

3. Prorrogação do prazo de vigência Protocolo Edifício Sede da Freguesia da 
Marinha Grande – Adenda ao Protocolo 

 
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
“A JF veio pedir a prorrogação do prazo do protocolo para fazer o edifico da Junta, assinado 
em 2018, devido a não terem adjudicado a obra por o valor inicialmente proposto 
(370.972,97 €) (não tiveram nenhuma construtora que respondesse a esse montante) e 
agora sugerirem a 500.000,00 € para a obra. 
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- O protocolo refere que a Câmara suporta 222.583,78 €, 
- Ficámos com várias dúvidas neste processo: 
a) A Câmara Municipal já transferiu alguma verba? Se sim, qual o montante? 
b) A adenda agora proposta é apenas para prorrogar o prazo, mantendo-se a mesma verba 
ou o apoio financeiro será atualizado em função do nosso valor para a obra? 
c) Quem elaborou a adenda ao protocolo e a minuta de deliberação? 
 
d) a que se refere exatamente a informação técnica quando especifica que há um aumento 
de «+50% da diferença” entre o valor estimado da empreitada, no protocolo e o valor agora 
apresentado.” 
 
A Sr.ª Presidente informou que só se está a aprovar a adenda, pelo que vai pedir para a 
minuta ser já corrigida. 
Em relação à verba, referiu que tem a ver com a questão do orçamento, que vai ser retirado 
da deliberação e a Junta também já vai enviar a justificação e o mapa de quantidades. 
A adenda só se aprova agora por causa do prazo, que é 31/12/2020. A verba será depois de 
a Assembleia Municipal aprovar o orçamento. 
A Câmara já pagou o valor na totalidade, porque a Junta precisava, para lançar o concurso. 
Informou ainda que a minuta da deliberação e a adenda foi elaborada pela Divisão Jurídica, 
e que vai pedir a sua correção. 
 
Depois de ter sido enviado novo texto, a Sr.ª Presidente perguntou se havia alguma 
questão. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que os Vereadores do MpM têm algumas 
reservas, a serem clarificadas na proposta do aumento do valor financeiro. 
 
A Sr.ª Presidente informou que a Junta já fez as alterações e já enviou as novas medições. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que não teve oportunidade de intervir no início da 
discussão, mas quer dizer que também concordam que se retire a menção ao valor, e por 
isso concordam com a nova redação, que vão votar a favor. 
 
A Sr.ª Presidente voltou a confirmar que é só uma deliberação para prorrogação de prazo e 
não apoio. 
 
 
Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
898 - Presente ofício n.º 74, datado 30-10-2020, da Presidente da Junta de Freguesia da 
Marinha Grande dirigido à Srª Presidente desta Câmara Municipal, com registo de entrada 
E/11588/2020, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido, no qual solicitou: 

• A prorrogação do prazo de vigência do protocolo que cessa em 31 de dezembro de 
2020.; 
 

Presente PROTOCOLO EDIFÍCIO SEDE DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE assinado 
em 29 de dezembro de 2018, na sequência da deliberação da Câmara Municipal tomada em 
reunião de 14-12-2018 de atribuir um apoio financeiro à obra de remodelação e ampliação do 
edifício sede da Freguesia da Marinha Grande. 
 
Presente informação nº I/2016/2020, de 05-11-2020, proveniente da Divisão Jurídica e de 
Apoio pela qual se analisa o pedido formulado pela Junta Freguesia da Marinha Grande; 
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Presente minuta de Adenda ao suprarreferido Protocolo a celebrar entre as partes que 
consubstancia a prorrogação do seu prazo de vigência até 31 de dezembro de 2021. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar todos os documentos delibera, nos termos 
das disposições conjugadas dos artigos 33.º, n.º 1, alínea ccc), conjugado com o 
artigo 25.º, n.º 1, alínea j) do RJAL-Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar e 
submeter a deliberação da Assembleia Municipal: 
 

• a prorrogação do prazo de vigência do PROTOCOLO EDIFÍCIO SEDE DA 
FREGUESIA DA MARINHA GRANDE, outorgado entre o Município da Marinha 
Grande e a Freguesia da Marinha Grande, assinado em 29 de dezembro de 
2018, até 31 de dezembro de 2021; 

 

• Aprovar, para o efeito, a minuta de Adenda ao suprarreferido Protocolo anexa, 
que aqui se dá por integralmente reproduzida 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“Voto a favor com reservas 
 
O MpM também pretende que a junta de freguesia tenha um espaço mais adequado para o 
seu funcionamento e para o atendimento aos Munícipes, um edifício moderno que 
corresponda às necessidades das pessoas. 
 
Contudo, atendendo ao descrito no parecer jurídico que vem no processo, a nossa 
aprovação encontra-se sob reservas devido aos aspetos que passo a especificar, nos quais 
esperamos que sejam integramente esclarecidos aquando da nova redação que o Contrato 
venha a ter, designadamente: 
   
 

• A informação jurídica, que é a única informação técnica que acompanha o processo, 
permite concluir que juridicamente parece haver condições para se proceder à 
adenda, única e exclusivamente no que toca à prorrogação do prazo, apesar de 
todas as reservas que levanta. 

 

• Não se percebe por que razão a minuta de deliberação e os termos da adenda se 
referem a um acréscimo de financiamento à Junta de Freguesia sem que tal conste 
da proposta de adenda e sem que o montante venha enquadrado financeiramente. A 
mesma foi retificada nos termos que concordamos.  

 

• Para além deste aspeto trata-se de documentos administrativos (minuta de 
deliberação/Agenda) cujos autores são desconhecidos, ou seja, a responsabilidade 
da deliberação por ato que venha a ser considerado ilegal é transferida para os 
titulares deste órgão pelo que, não estando o processo devidamente instruído temos 
sérias reservas sobre o seu enquadramento legal e financeiro.  

 

• O processo não vem acompanhado de informação DAF-Divisão Administrativa e 
Financeira relativa ao enquadramento financeiro da proposta de alteração do mesmo 
Contrato em vigor. 
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• O pedido da Junta de Freguesia não vem acompanhado de qualquer documentação 
de suporte que contenha a justificação e fundamentação do atraso na adjudicação 
da empreitada e do aumento do valor do custo estimado da obra, de 349.974,50€ + 
IVA, para 500.000€, não se percebendo se este novo valor incluiu ou não o IVA. 

 

• Não se encontra fundamentada a proposta de aumento em “+ 50% da diferença” cf. 
refere a informação técnica, entre o valor estimado da empreitada, no protocolo e o 
valor agora apresentado.” 

 

 

 
GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
 
 

4. Protocolo de Cooperação e Apoio Financeiro a Celebrar com a Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande 

 
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
 
“A presente intervenção refere-se aos pontos 4 e 5. 
 
- O apoio na totalidade este ano às duas associações foi de 230.000,00€ para a Marinha e 
85.000,00€ para a Vieira.  
Gostaríamos de saber: 

a) a que percentagem das despesas das corporações corresponde o montante de 
financiamento da Câmara Municipal? Estes montantes são muito ou pouco para as 
necessidades?  

b) Qual o critério de atribuição de cada uma das verbas?  
c) Qual a razão para haver uma diferença tão significativa entre as duas associações?  

 
- Dar uma nota positiva à qualidade da informação técnica. 
 
- Quero ditar um requerimento para a ata: “No âmbito da execução dos protocolos com as 
duas Associações Humanitárias do concelho, solicito o Relatório da aplicação da 
Metodologia para cumprimento das cláusulas de fiscalização do Protocolo referente ao ano 
2019”. 
 
 
A Sr.ª Presidente referiu que não tem aqui os valores, mas estes apoios são calculados com 
base nos relatórios e informações que lhe vão chegando. 
A diferença de valores tem a ver com a própria população e os serviços prestados aos 
munícipes do concelho por uma e outra corporação. 
 
 
Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
899 - Presente informação I/2129/2020, do Gabinete Municipal de Proteção Civil, sobre o 
assunto em epígrafe, contendo proposta de teor do Protocolo de cooperação para apoio 
financeiro a celebrar entre o Município da Marinha Grande e a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, que se anexa e se dá por integralmente 
reproduzida. 
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Considerando que o anterior Protocolo de cooperação para apoio financeiro celebrado com a 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande cessa em 31 de 
dezembro de 2020. 
 
Considerando que se justifica manter o apoio financeiro concedido, na medida em que se 
trata do desenvolvimento de atividades que assumem um carácter imprescindível na 
salvaguarda de pessoas e bens.  
 
Apreciado o assunto, a Câmara Municipal, nos termos da alínea 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, em conjugação com a alínea j), do n.º 2, do artigo 23.º, do mesmo diploma, na sua 
redação atual, delibera: 
 

I. Aprovar o teor do Protocolo de Cooperação, para apoio financeiro, a assinar entre o 
Município da Marinha Grande e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
da Marinha Grande, cujo teor se anexa e se dá por integralmente reproduzido; 
 
II. Atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, no 
âmbito do protocolo de cooperação referido no número anterior, e nos termos da alínea 
o), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com 
a alínea j), do n.º 2, do artigo 23.º, do mesmo diploma, um apoio financeiro no valor de 
euros: 230.000 (duzentos e trinta mil euros), verba que se encontra inscrita nos 
documentos previsionais - PAM, com o código 2018/A/54. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

5. Protocolo de Cooperação e Apoio Financeiro a Celebrar com a Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria 

 
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
 
“A presente intervenção refere-se aos pontos 4 e 5. 
 
- O apoio na totalidade este ano às duas associações foi de 230.000,00€ para a Marinha e 
85.000,00€ para a Vieira.  
Gostaríamos de saber: 

a) a que percentagem das despesas das corporações corresponde o montante de 
financiamento da Câmara Municipal? Estes montantes são muito ou pouco para as 
necessidades?  

b) Qual o critério de atribuição de cada uma das verbas?  
c) Qual a razão para haver uma diferença tão significativa entre as duas associações?  

 
- Dar uma nota positiva à qualidade da informação técnica. 
 
- Quero ditar um requerimento para a ata: “No âmbito da execução dos protocolos com as 
duas Associações Humanitárias do concelho, solicito o Relatório da aplicação da 
Metodologia para cumprimento das cláusulas de fiscalização do Protocolo referente ao ano 
2019”. 
 
 
A resposta da Sr.ª Presidente é a mesma que deu no ponto 4. 
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Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
900 - Presente informação I/2130/2020, do Gabinete Municipal de Proteção Civil, sobre o 
assunto em epígrafe, contendo proposta de teor do Protocolo de cooperação para apoio 
financeiro a celebrar entre o Município da Marinha Grande e a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, que se anexa e se dá por integralmente 
reproduzida. 
 
Considerando que o anterior Protocolo de cooperação para apoio financeiro celebrado com a 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de leiria cessa em 31 de 
dezembro de 2020. 
 
Considerando que se justifica manter o apoio financeiro concedido, na medida em que se 
trata do desenvolvimento de atividades que assumem um carácter imprescindível na 
salvaguarda de pessoas e bens.  
 
Apreciado o assunto, a Câmara Municipal, nos termos da alínea 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, em conjugação com a alínea j), do n.º 2, do artigo 23.º, do mesmo diploma, na sua 
redação atual, delibera: 
 

I. Aprovar o teor do Protocolo de Cooperação, para apoio financeiro, a assinar entre o 
Município da Marinha Grande e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Vieira de leiria, cujo teor se anexa e se dá por integralmente reproduzido; 
 
II. Atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, no 
âmbito do protocolo de cooperação referido no número anterior, e nos termos da alínea 
o), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com 
a alínea j), do n.º 2, do artigo 23.º, do mesmo diploma, um apoio financeiro no valor de 
euros: 85.000 (oitenta e cinco mil euros), verba que se encontra inscrita nos 
documentos previsionais - PAM, com o código 2018/A/56. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 
 
 

6. Cedência, em regime de comodato, da fração “A”, do Centro Empresarial da 
Marinha Grande, à CEFAMOL-Associação Nacional da Indústria de Moldes, 
para mudança/instalação da sua sede 
 
 

A Sr.ª Presidente referiu, ao apresentar esta proposta, que é com satisfação que vê que se 
estão a cumprir os desígnios para que o Centro Empresarial foi construído. Está igualmente 
a ser cumprido o Pacto Territorial assinado em 2017. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Solicitei esclarecimentos quanto às seguintes matérias: 

• a informação do Património faz referência à valoração do benefício, pode clarificar o 
cálculo do montante? 
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• Clarificação da aplicabilidade do Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário 
Efetivo à situação da CEFAMOL, ou seja, porque a informação refere que não é 
enquadrável?” 

 
 
A Sr.ª Presidente informou que a valorização do Património está feita na própria informação. 
 
Em relação à segunda questão, solicitou esclarecimento ao Dr. Luís Barreiros, do GAEE–
Gabinete de Apoio ao Empresário e Empreendedorismo, que acompanhou todo o 
processo, tendo este técnico prestado todos os esclarecimentos, telefonicamente, e 
confirmado que a CEFAMOL não é abrangida pelo benefício. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
901 - Presente informação do GAEE-Gabinete de Apoio ao Empresário e 
Empreendedorismo, n.º I/2038/2020, de 09-11-2020, que aqui se dá por integralmente 
reproduzida, na qual se propõe que o Município celebre «um contrato de comodato com a 
Cefamol - Associação Nacional da Indústria de Moldes, para instalação da sua Sede 
Nacional, estrutura de direção e serviços administrativos, ao abrigo da competência 
conferida pelo art.º 33.º n.º 1 alínea g) do RJAL-Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual», tendo por 
objeto a fração “A” do edifício do Centro Empresarial da Marinha Grande, nos termos da 
minuta anexa. 
 
A Câmara Municipal apreciou os documentos e: 
 
Considerando que a criação do Centro Empresarial da Marinha Grande remonta a 
1998, data em que o “Pacto Territorial para o Emprego”, que visava “a conjugação de 
esforços dos agentes económicos e sociais das regiões abrangidas, no sentido de 
dinamizarem iniciativas criadoras de emprego”, foi apresentado, após aprovação das 
Instituições Europeias, tendo sido reafirmado em 2017 pelo PTE-D 2030 – Pacto 
Territorial para o Emprego e Desenvolvimento da Marinha Grande, até 2030; 
 
Considerando que de acordo com o projeto de edificação deste “Centro”, as 
“instituições a instalar” eram, fundamentalmente, à época, as associações 
empresariais de âmbito local e regional (AIC – Associação Industrial de Cristalaria, a 
ACIMG – Associação Industrial e Comercial da Marinha Grande, a Cefamol – 
Associação Nacional da Indústria de Moldes e uma delegação da NERLEI – 
Associação Empresarial da Região de Leiria) assim como de entidades a criar que 
pretendiam constituir-se como instrumentos de atração de investimento e de 
financiamento de projetos empresariais; 
 
Considerando que com a evolução da situação económica e financeira que o País foi 
conhecendo ao longos dos anos que medeiam aquela época e os dias de hoje, 
algumas destas entidades não chegaram a ser constituídas e outras, por razões 
diversas, foram-se debatendo com dificuldades que as levaram a optar, no caso da 
AIC - Associação Industrial de Cristalaria pela extinção e noutros, por uma nova 
orientação estratégica que passava pela manutenção da sua localização no centro da 
Cidade, por uma questão de proximidade dos seus associados (ACIMG – Associação 
Industrial e Comercial da Marinha Grande), não passando assim já pela sua instalação 
no Centro Empresarial; 
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Considerando a dinâmica empresarial e vocação exportadora do concelho no contexto 
regional e nacional, são sublinhadas pelo seu perfil cosmopolita e pelo facto de a 
Marinha Grande se afirmar, desde sempre, como um território atrativo em matéria de 
investimento, marcado por uma forte cultura empreendedora e empresarial, no âmbito 
das quais a Marinha Grande regista uma posição muito destacada; 
 
Considerando que estas características constituem o pilar fundamental do modelo 
estratégico de funcionamento proposto para o Centro Empresarial da Marinha Grande, 
enquadrado pelo PTE-D 2030, que assenta, inevitavelmente, no apoio às empresas e 
aos seus representantes associativos, para o qual está exclusiva e especialmente 
vocacionado; 
 
Considerando que em matéria de ocupação/utilização de salas de reunião e auditório 
do edifício, tendo em conta os condicionalismos provocados pela pandemia e o 
período de férias de verão, registámos já uma taxa assinalável, no mês de outubro, na 
ordem dos 85%, sendo esperada uma taxa semelhante para o mês de novembro, tendo 
em conta os agendamentos que nos foram solicitados sendo que, em grande parte 
dos dias, se tem verificado mais do que uma utilização simultânea dos diferentes 
espaços; 
 
Considerando que o “Pacto Territorial para o Emprego” celebrado em 1998, e o PTE-
D2030 Pacto Territorial para o Emprego e Desenvolvimento da Marinha Grande, que se 
assume como orientação estratégica recente de médio e longo prazo, para o 
desenvolvimento da Marinha Grande, assentando numa agenda a desenvolver e 
consensualizada pelos parceiros signatários do Presente Pacto, permitiu relançar um 
conjunto de objetivos de elevado valor estratégico que passam por: 

1. “Promover a competitividade e inovação nos setores industriais mais 
dinâmicos;  

2. Alargar a cadeia de valor associada às indústrias locais, nomeadamente, 
Engineering & Tooling (Moldes e Plásticos) e Vidro (particularmente 
Embalagem); 

3. Reforçar e Valorizar o potencial do sistema local de inovação;  
4. Fomentar a capacidade de iniciativa empresarial local, valorizar as 

qualificações dos recursos humanos existentes; 
5. Promover a imagem do concelho, para efeitos de atração de Investimento 

Externo”; 
 
Considerando que no âmbito dos pressupostos descritos atrás e na prossecução dos 
objetivos deste PTE -D 2030, sublinha-se a decisão de dinamizar o Centro Empresarial 
“enquanto elemento agregador dos diferentes agentes económicos do Concelho”; 
 
Considerando os espectáveis grandes avanços tecnológicos com impacto na vida das 
empresas e dos cidadãos, em que o qualificativo de “Indústria 4.0” ou de “4ª 
Revolução Industrial” procura caracterizar o futuro, a Marinha Grande está, desde há 
alguns anos, na primeira linha da experimentação das novas metodologias e 
processos de trabalho que vão sendo disponibilizados, suportados em tecnologias de 
comunicação e de produção, de última geração e que, em breve, se espera venham a 
culminar na adoção da tecnologia IoT (Internet das Coisas) por via da introdução do 
“5G”, o que permitirá uma maior e efetiva interação direta de equipamentos industriais 
ou de mera utilização doméstica. 
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Considerando a especialização das diversas entidades presentes no território que se 
dedicam à inovação e de apoio ao desenvolvimento tecnológico do tecido empresarial 
local, nomeadamente, centros tecnológicos e de investigação científica, incubadoras 
de empresas, associações empresariais e centros de formação, associada às 
indústrias de moldes, plásticos e vidro de embalagem, qualificam a Marinha Grande 
como uma das principiais “Comunidades Tecnológicas e de Inovação” em Portugal, o 
que lhe confere, adicionalmente, responsabilidades acrescidas pelo exemplo que 
transporta para a Região e para o País; 
 
Considerando que de entre estas entidades se destaca, de forma muito significativa, a 
Cefamol - Associação Nacional da Indústria de Moldes, cuja relevância e prestígio em 
termos locais e nacionais, decorrente da ação que desenvolve na representação, à 
escala mundial, de uma atividade industrial que posiciona e qualifica Portugal de 
forma destacada, em termos tecnológicos e de competências mas que é, também, a 
representação de parte da herança histórica e da identidade cultural da Marinha 
Grande; 
 
Considerando que a instalação dos serviços desta Associação no Centro Empresarial 
da Marinha Grande se afigura fundamental e vantajosa para ambas as partes: 
 

→ Porque a Cefamol passará a estar localizada no coração da Zona Industrial; 

→ Pela proximidade aos parceiros estratégicos enquanto interface de 
transferência de conhecimento e desenvolvimento tecnológico para a 
indústria; 

→ Porque a Cefamol poderá estabelecer a sua sede nacional e concentrar 
aqui a sua estrutura de direção e serviços administrativos bem como a 
parte mais significativa da sua atividade, em matéria de oferta formativa, 
informação e prestação de serviços aos seus associados. 

→ Porque a Cefamol passará a poder organizar e promover, no espaço onde 
estará instalada, com otimização dos seus próprios recursos, diversas 
ações, eventos, conferências, seminários ou, de forma igualmente 
importante, o acolhimento de convidados e de delegações empresariais 
congéneres.  

→ Porque disporá de boas instalações e condições de funcionamento com 
acesso ainda a recursos do próprio Centro Empresarial de que poderá 
beneficiar de forma prioritária. 

→ Pela qualidade que deverá assumir enquanto membro fundador do Parque 
de Ciência e Tecnologia para a Indústria, cuja sede deverá ficar instalada, 
também, no Centro Empresarial. 

→ Porque para o Município, permitirá uma utilização plena das instalações do 
Centro Empresarial, cumprindo-se assim um desígnio estratégico 
perseguido há já alguns anos. 

→ Porque atribuirá inevitavelmente, ao Centro Empresarial, uma maior 
capacidade de afirmação e dinamismo em matéria de atração e afluência de 
empresas e empresários a este espaço municipal, conferindo-lhe grande 
notoriedade enquanto referência entre os principais centros empresariais 
da Região; 

→ Porque qualifica e dignifica a Zona Industrial da Marinha Grande. 

→ Porque permite potenciar a promoção e notoriedade internacional do 
Município, 
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Considerando que o desígnio estratégico traçado originalmente para o Centro 
Empresarial da Marinha Grande, que se mantém, de alguma maneira, ainda que com 
adaptações face à alteração de circunstâncias ao longo dos últimos anos, a instalação 
da Cefamol-Associação Nacional da Indústria de Moldes, permitirá cumprir e 
consolidar assim parte desse desígnio, ao mesmo tempo que se constitui como fator 
fundamental de afirmação desta infraestrutura municipal como uma das principais 
referências em termos de atividade empresarial na Região, 
 
Delibera, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do art.º 33.º, do 
RJAL-Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro ceder à CEFAMOL-Associação Nacional da Industria de Moldes, titular 
do NIPC 500330212, em regime de comodato, por um período de 25 anos, o espaço 
identificado por “Fração A”, com a área de 231,51 metros quadrados, do edifício do  
Centro Empresarial da Marinha Grande, propriedade do Município, situado no Lote 18 
da Zona Industrial da Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
sob o nº 3916, Parcela B),  e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 19111, para 
que nele seja instalada a sua sede e nele desenvolva a sua atividade, por se 
considerar ser este instrumento que, pelo seu alcance e conteúdo e pelos fins 
públicos pretendidos, melhor responde a uma situação especifica e diferenciadora  
face a outros modelos de cedência de instalações no mesmo Centro Empresarial. 
 
Para efeitos de cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 64/2013, de 27 de 
agosto, estima-se que o benefício para a Cefamol, decorrente da celebração deste 
contrato de comodato, será de 3.540,50€ por ano, configurando este valor, um 
benefício total de 88.512,50€ quando decorridos os 25 anos de vigência deste contrato. 
 
Mais delibera aprovar a respetiva minuta do contrato de comodato a celebrar, que se 
rege pelos artigos 1129.º e seguintes do Código Civil, no qual se fixam os direitos e as 
obrigações das partes contratantes, que aqui se dá por reproduzida e que fica anexa à 
ata. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

7. “Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho da 
Marinha Grande” 

 

902 - Presente informação do GAEE-Gabinete de Apoio ao Empresário e 
Empreendedorismo, n.º I/2251/2020, de 09-12-2020, que aqui se dá por integralmente 
reproduzida, na qual se propõe que o Município adote o “Programa de Apoio ao Emprego 
e Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande” tendo em conta os 
pressupostos seguintes: 
 
“A tradição e dinâmica empresarial, para além da vocação exportadora do concelho da 
Marinha Grande, continuam a definir-se enquanto fatores decisivos para a atração de 
investimento de que o Município continua a ser objeto, aferido pelo pedido constante 
de informação que nos é dirigido, por empresas locais e nacionais mas, também, por 
empresas com origem noutros Países, através da AICEP – Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal. 
 
Ao Município, por sua vez, em face da importância estratégica para o desenvolvimento 
económico e social de que esta capacidade de atração se reveste, cabe assumir a  
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criação e definição de instrumentos no âmbito das suas competências e atribuições, 
que estimulem e solidifiquem esta capacidade, apoiando as empresas na sua 
instalação no Concelho. 
 
A Câmara Municipal definiu e mantém em vigor, até 31 de dezembro deste ano, um 
“Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho da Marinha 
Grande” que pretende responder, de alguma maneira, a este interesse constante por 
parte das empresas em matéria de investimento, enquanto um dos objetivos mais 
importantes, no âmbito daquilo que é a intervenção e responsabilidades da autarquia 
para com a sua comunidade. 
 
Têm vindo a ser estabelecidos, entretanto, contactos com os parceiros locais de 
desenvolvimento económico, que ainda não foi possível dar como concluídos, visando 
obter as suas contribuições para construção de um programa mais amplo, que 
permita, não apenas dar resposta às enormes dificuldades com que as empresas se 
defrontam já hoje e podem vir a agravar-se, resultantes da pandemia pelo “Covid-19” 
mas, sobretudo,  aprofundar o caráter de principal polo industrial e empresarial na 
região, alargando o tipo de instrumentos, devidamente regulamentados e ponderados,  
de que os empresários poderão dispor para efeitos de instalação ou ampliação dos 
seus investimentos no Concelho. 
Neste sentido, considerando que: 

• O trabalho descrito no parágrafo anterior está ainda em desenvolvimento; 

• O Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo atual está em vigor até 
31 de dezembro de 2020; 

• Importa garantir, dada a sua importância estratégica, o acesso das empresas a 
instrumentos de iniciativa municipal, de Apoio ao Emprego e 
Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande; 

Remete-se, para consideração e decisão superior, a proposta nos termos da minuta 
anexa, de “Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho da 
Marinha Grande”, que privilegiará a Isenção ou redução de taxas pela realização de 
operações urbanísticas, de forma condicionada e nos termos ali descritos, devendo 
vigorar até 31 de dezembro de 2021”.  
 
A Câmara Municipal apreciou os documentos e considerando que:  

• A criação e definição de instrumentos de apoio ao investimento se reveste da 
maior importância estratégica para o ambicionado progresso económico e 
social da Marinha Grande; 

• O Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo atual está em vigor até 
31 de dezembro de 2020; 

• Importa garantir, dada a sua importância fundamental, o acesso das empresas 
a instrumentos de iniciativa municipal, de Apoio ao Emprego e 
Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande; 

 
Delibera, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea ff) do n.º 1 do art.º 33.º, do 
RJAL-Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro aprovar o “Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no 
Concelho da Marinha Grande”ora proposto atendendo a que: 

• A criação e definição de instrumentos de apoio ao investimento se reveste da 
maior importância estratégica para o ambicionado progresso económico e 
social da Marinha Grande; 

• O Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo atual está em vigor até 
31 de dezembro de 2020; 



 

Página 28 de 59 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 14/12/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 41 

 
 
 
 
 
 
 

• Importa garantir, dada a sua importância fundamental, o acesso das empresas 
a instrumentos de iniciativa municipal, de Apoio ao Emprego e 
Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande; 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

Os Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“Todos reconhecemos a maior importância à política municipal de apoio ao investimento às 
atividades que se revestem de especial interesse económico e social, na nossa perspetiva, 
aquelas que integram uma natureza industrial, comercial, serviços ou outra de especial 
relevância. 
 
Desde que iniciámos funções neste órgão que o MpM se tem debatido por alterar este 
programa, fez uma proposta concreta de alteração em Fev2017, tendo a mesma sido 
recusada pelo executivo permanente. 
 
O problema de fundo prende-se com o facto deste programa apenas se destinar a 
«investimentos em indústrias e armazéns … unidades hoteleiras ou outras de interesse 
turístico». 
 
O entendimento dos vereadores do MpM é o de que um Programa desta natureza se deve 
dirigir a todas as «entidades que desenvolvam a sua atividade económica no concelho com 
sede fiscal em Marinha Grande e que se revistam de especial interesse social e económico» 
de modo a serem contemplados todos os setores de atividade económica, industrial, 
comercial, de serviço e outras de especial relevância.  
 
Por isso é com alguma tristeza que ao fim de quase 4 anos que continuamos (desde a 
proposta do MpM), ano após ano, a aprovar um programa igual ao dos anos anteriores, com 
recurso a desculpa de que o RMEU não permite.  
 
Nem num período tão sensível para a atividade económica do concelho, que vive, 
especialmente desde março, com a incerteza do futuro das suas empresas, da manutenção 
dos postos de trabalho, com um número crescente de desempregados… nem assim. 
 
Concluímos dando nota de que programa é muito «poucochinho» para as necessidades 
atuais dos empreendedores do concelho. O MpM lamenta esta atitude que soa «quase a 
desapreço» do executivo permanente por um setor de atividade que enfrenta uma crise 
como há muito já não vivia, aliás a intervenção inicial da Sr. Presidente foi disso exemplo, 
quando voltou a esquecer-se deste setor de atividade.” 
 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Em primeiro lugar quero referir que falei das atividades económicas em termos das 
empresas porque, efetivamente, muito do que vem aqui hoje na reunião de câmara e muito 
do que está esquecido e não falado é de tudo o que se tem feito por esta atividade. No 
entanto não falei das outras, relativamente ao nosso comércio, porque neste momento 
estamos a preparar medidas que possamos vir a efetivá-las e, portanto, só quando as coisas 
estiverem no terreno falarei delas.  
 
Depois, que imprecisão da senhora vereadora, nem parecem coisas suas uma vez que é 
sempre tão ciosa de tudo o quanto consta nas deliberações e agora vem dizer que estamos 
cá há 4 anos. Pois não senhora vereadora! Se estivéssemos estávamos no final do mandato, 
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já não estaríamos a aprovar este orçamento porque, efetivamente, nós estamos aqui há 3 
anos. Há 3 anos com todas as condições adversas e diferentes do que qualquer outro 
executivo que aqui esteve na Câmara. 
 
Deixe-me dizer-lhe, acrescentar, que a aprovação deste Programa, que consubstancia uma 
renovação daquele que vigorou nos últimos anos, é fundamental no atual contexto de 
recuperação económica nacional, enquanto se aguarda pela regulamentação da proposta 
inscrita em Orçamento de Estado para 2021, como referi na apresentação do ponto, de 
renovação do regime excecional previsto na Lei 06/2020, de 10 de abril, que permitirá à 
Câmara Municipal, alargar o âmbito dos apoios a conceder em matéria de isenção de taxas 
municipais, nomeadamente, às atividades económicas com sede no concelho. 
 
A não aprovação deste Programa deixará as Indústrias que pretendam apresentar e/ou 
levantar os seus Alvarás de construção sem qualquer possibilidade de apoio imediato, o que 
para nós representa um retrocesso que não é admissível. 
 
Assim que o Governo execute o que está previsto no Orçamento de Estado e dê permissão 
às Autarquias Locais para deliberar, sem necessidade de alteração ao RMEU, a atribuição 
de benefícios em sede de isenções de taxas municipais, a Câmara Municipal, tal como já 
acordado com os Senhores Vereadores do MPM e da CDU, aprovará essa deliberação, 
alargando assim o apoio a todas as atividades económicas e não apenas no âmbito das 
operações urbanísticas, como também no âmbito do licenciamento de publicidade, ocupação 
de espaço público, e outras previstas no Regulamento Municipal de Preços. 
 
Por fim, recorde-se que está em fase de conclusão a elaboração do novo Regulamento 
Municipal de Edificação Urbana assim como o novo Regulamento de Taxas e de Preços que 
trará não apenas uma simplificação de procedimentos previstos na Lei geral como 
apresentará seguramente uma redução nas taxas e preços a pagar pelos Munícipes. 
 
Assim que tenhamos uma versão preliminar fechada a mesma será apresentada a todas as 
partes interessadas, onde se incluem além da própria Câmara Municipal, também as 
Associações representativas dos diferentes setores de atividades com relevância para a 
matéria em apreço.” 
 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

 
8. Resumo de Tesouraria do dia 04 de dezembro de 2020 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia quatro de dezembro de dois mil 
e vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
14.158.044,53€ (catorze milhões, cento e cinquenta e oito mil, quarenta e quatro euros e 
cinquenta e três cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
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9. 23.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2020 
 
903 - Presente proposta da 23.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
20.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2020 no valor de 192.776,38 euros nos 
reforços e de 192.776,38 euros nas anulações. 
14.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal para 2020 no valor de 139.689,15 euros 
nos reforços e de 114.040,00 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 
8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação 
atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 
 
Considerando que o art.º 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela 
Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações do Plano 
Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões, e que o mesmo 
conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual constam as despesas 
com as atividades mais relevantes da gestão autárquica. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 23.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de alteração, constituída 
pela 14.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2020, nos termos da alínea 
d), do nº 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.          
 
 
 
PATRIMÓNIO 

 
 

10. Celebração de escritura de justificação de imóveis propriedade do Município 
da Marinha Grande 

 
904 - Presente informação da Área de Património nº I/2245/2020 de 09/12/2020, a propor a 
celebração de escritura de justificação para efeitos de registo na Conservatória do Registo 
Predial, de 2 imóveis propriedade da autarquia. 
 
A Câmara Municipal após análise da informação e dos elementos que a instruem 
delibera, ao abrigo da alínea g), do nº 1, do artigo 33º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado em anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
celebração da escritura de justificação, dos imóveis identificados na referida 
informação. 
 
Mais delibera aprovar a minuta da escritura de justificação em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 

11. Submissão da proposta de suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da 
Marinha Grande e do estabelecimento de medidas preventivas à Assembleia 
Municipal, bem como do parecer da Comissão de Coordenação da Região 
Centro – Expansão da Zona Industrial da Marinha Grande 

 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“- Esta decisão só peca por tardia, pois o MPM há anos que vem propondo esta solução de 
modo a que o alargamento da ZI fosse feito na plenitude dos terrenos que pertencem à 
Câmara e não apenas num espaço reduzido. É poucochinho o que a Câmara está a fazer 
em alargar a ZI a apenas 8 lotes, quando podíamos estar a alargar em 21. 
 
- O Parecer da CCDR determina que devem ser incluídas entidades às medidas preventivas: 

a) Comissão Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios? 
b) Infraestruturas de Portugal. 

  
- O documento das medidas preventivas já foi retificado? Qual a versão que está hoje a ser 
votada? 
- Já há Comissão Municipal da Defesa Da Floresta Contra Incêndios?” 
 
A Sr.ª Presidente informou que não se podem considerar os terrenos que não são da 
Câmara. 
Seguidamente solicitou a presença da Técnica da DGT, Dr.ª Madalena Oliveira, que 
preparou o processo e poderá esclarecer a questão colocada pela Sr.ª Vereadora Ana Alves 
Monteiro, sobre não estar aqui presente um documento final com as alterações. 
 
A Dr.ª Madalena Oliveira disse que não reproduziu tudo porque a restante parte estava 
correta. Fez como se faz nas leis, uma vez que só houve alteração no artigo 2.º. 
 
Em relação à questão sobre a existência da Comissão Municipal da Defesa da Floresta 
contra Incêndios a Sr.ª Presidente respondeu que há. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho perguntou se a CMMG tem alguma avença com o 
Cartório Notarial da Dr.ª Luísa Guerreiro. Agradece que a Sr.ª Presidente esclareça porque 
todas as escrituras da Câmara são lá feitas, quando há na Marinha Grande um outro 
Cartório, ou é porque o filho da Sr.ª Presidente lá trabalha? 
 
A Sr.ª Presidente disse que não há qualquer avença, trata-se de um serviço. 
Referiu ainda que isto é de um aproveitamento sem igual, quando se está a discutir o ponto 
de suspensão do PDM! 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho pediu então que lhe diga qual foi a escritura que foi 
feita noutro Cartório. 
Leu um dos documentos que acompanham este ponto que está agora em discussão, e ao lê-
lo surgiu-lhe esta dúvida e daí a sua pergunta, havendo 2 Cartórios na Marinha Grande. 
Fica então à espera da resposta, que provavelmente a Sr.ª Presidente vai dizer que dará por 
escrito, embora nunca o faça. 
Fica então a questão para o ponto 10. 
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Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
905 - Presente parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro com registo de entrada n.º E/12531/2020, de 26-11-2020, emitido nos termos do n.º 3 
do artigo 126.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que procedeu à revisão do 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, referente à proposta de suspensão 
parcial do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande e ao estabelecimento de medidas 
preventivas para uma área de 9,43 ha, adjacente à Zona Industrial da Marinha Grande, com 
vista à viabilização da expansão da mesma.  
 
Considerando que: 
 
- Na sua reunião de 02-11-2020, esta Câmara Municipal deliberou, ao abrigo da alínea b) do 
n.º 1 do artigo 126.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que procedeu à revisão do 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), propor, à Assembleia 
Municipal a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande (PDMMG), 
numa área de 9,43 ha, adjacente à Zona Industrial da Marinha Grande, junto à EN242 e ao 
nó 24 da A8, com vista à viabilização da sua expansão, mediante a constituição de 13 lotes e 
respetivas infraestruturas; 
 
- Mais deliberou propor àquele órgão o estabelecimento de medidas preventivas, em 
consequência da suspensão parcial do PDMMG, tal como preceitua o n.º 7 do já citado artigo 
126.º; 
 
- A proposta de suspensão foi objeto de parecer favorável da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), nos termos do n.º 3 do artigo 126.º e n.º 2 
do artigo 138.º, ambos do RJIGT, condicionado à suspensão - para além do n.º 2 do artigo 
4.º e artigos 10.º e 11.º, todos do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha 
Grande (PDMMG) - do artigo 14.º deste Regulamento, com a epígrafe “Espaços agro-
florestais”; 
A área a suspender confina com espaços florestais; 
- Nessa medida, o parecer da CCDRC ficou, ainda, condicionado à inclusão, no âmbito das 
medidas preventivas, da consulta, para emissão de parecer vinculativo, da Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e da Infraestruturas de Portugal, S.A.; 
Exceciona-se dessa consulta, por não decorrer daí qualquer mais valia, na medida em que 
não tem a tutela sobre a área a suspender, o Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, I.P.,  
 
A Câmara Municipal delibera submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 
proposta de suspensão parcial do PDMMG, na área já identificada e estabelecimento 
das respetivas medidas preventivas, por ser o órgão competente para o efeito, nos 
termos da mencionada alínea b) do n.º 1 do referido artigo 126.º e n.º 1 do artigo 137.º 
do mesmo diploma, aprovada na já citada reunião camarária datada de 02-11-2020, 
devidamente acompanhada do parecer favorável da CCDRC, com as seguintes 
alterações: 
 
 

1. Para além das disposições do Regulamento do PDMMG a suspender – n.º 2 do 
artigo 4.º e artigos 10.º e 11.º, indicados no ponto 1.2.5. da informação jurídica 
de 23-10-2020, que faz parte integrante da aludida deliberação camarária de 02-
11-2020 – fica igualmente suspenso o artigo 14.º do mesmo Regulamento, com 
a epígrafe “Espaços agro-florestais”; 
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2. O n.º 2 do artigo 2.º da proposta das medidas preventivas constantes do ponto 
2.6. da mesma informação jurídica, passa a ter a seguinte redação: 

 
 
“ 
 

Artigo 2.º 
 

Âmbito material 
 
 

1. […] 
2.As operações urbanísticas referidas no número anterior ficam sujeitas a parecer vinculativo 
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, da Agência 
Portuguesa do Ambiente, da Infraestruturas de Portugal, S.A. e da Comissão Municipal de 
Defesa da Floresta, a emitir no prazo de 20 dias.” 
 
 
Mais delibera remeter à Assembleia Municipal certidão da citada deliberação de 02-11-
2020, parecer jurídico de 23-10-2020 e informação técnica de 19-10-2020, que fazem 
parte integrante dessa deliberação, planta de localização, identificativa da área a 
suspender, parecer favorável da CCDRC e certidão da presente deliberação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano aproveitou esta ocasião para informar sobre a publicação 
da Lei n.º 68/2020, de 5 de novembro, que estabelece novo prazo para a revisão dos PDM’s 
de alguns municípios para 13/07/2021. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

12. Req.º nº 394/20, datado de 11/03/2020 - Proc.º n.º 520/18, datado de 04/12/2018 - 
Armando Pereira Évora 

 
906 - Presente pedido com o registo n.º 394/20, datado de 11/03/2020, referente à 
legalização da construção de anexos a uma habitação, realizada no prédio sito no n.º 23 da 
travessa da Fonte das Figueiras, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 11804. e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 8656, da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
520/18, com data de entrada de 04/12/2018, apresentado por Armando Pereira Évora, com 
o NIF 129324949, residente na travessa da Fonte das Figueiras, n.º 23, freguesia e concelho 
da Marinha Grande, a solicitar a aprovação do respetivo projeto de arquitetura; 
 
Presente informação técnica, datada de 25/11/2020, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
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DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura relativo à legalização da construção de anexos a uma habitação, 
realizada no prédio sito no n.º 23 da travessa da Fonte das Figueiras, registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 11804. e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 8656, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 520/18, com data de entrada 
de 04/12/2018, apresentado por Armando Pereira Évora, com o NIF 129324949, 
residente na travessa da Fonte das Figueiras, n.º 23, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, ficando o respetivo licenciamento sujeito ao seguinte condicionalismo: 
 
1.- Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, nos termos 
do n.º 4 do artigo 20º do RJUE, os projetos de especialidade aplicáveis, de acordo com 
o disposto no artigo 57º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do 
Município da Marinha Grande, aprovado pela Assembleia Municipal na sua sessão 
ordinária de 30 de abril de 2010 e publicado na 2.ª série do Diário da República, a 17 de 
maio de 2010, com a redação conferida pelo Edital n.º 552/2013, publicado na 2ª série 
do Diário da República de 30 de maio de 2013. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

13. Req.º nº 1274/20, datado de 24/11/2020 - Proc.º n.º 218/20, datado de 07/07/2020 
- Ema Carina Gaspar Tereso e Dino Ricardo Gabriel Rodrigues 

 
907 - Presente pedido com o registo n.º 743/20, datado de 07/07/2020, e aditamento com o 
registo n.º 1274/20, datado de 24/11/2020, constantes do processo camarário n.º 218/20, 
com data de entrada em 07/07/2020, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação” incluindo a “Demolição 
do existente”, a levar a efeito sobre um prédio urbano, sito na rua da Escola, lugar de 
Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 20753 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 20302, apresentado por Ema Carina Gaspar Tereso, com o NIF 214339700 e por 
Dino Ricardo Gabriel Rodrigues, com o NIF 214559360, a solicitar aprovação do projeto de 
arquitetura. 
 
Presente informação técnica, datada de 29/09/2020, relativa aos alinhamentos, bem como 
informação técnica, datada de 25/11/2020, que atesta encontrar-se o projeto de arquitetura 
em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, considerando os pareceres técnicos que sobre o mesmo 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura relativo ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de 
uma moradia unifamiliar e muros de vedação” incluindo a “Demolição do existente”, a 
levar a efeito sobre um prédio urbano, sito na rua da Escola, lugar de Comeira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 20753 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 20302, apresentado por Ema Carina Gaspar Tereso, com o NIF 214339700 e  
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por Dino Ricardo Gabriel Rodrigues, com o NIF 214559360, com os seguintes 
condicionalismos: 
 
1. Execução de um passeio público na estrema do prédio confinante com a rua da 
Escola da Comeira, com uma largura de 1,60m. O alargamento do passeio deverá ser 
executado em calçada miúda de pedra calcária após execução de uma base em “tout-
venant” com 0,15m de espessura. 
 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 4,68m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua da Escola da Comeira, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação”, 
com o número “01”, datada de “2020-11”, entregue a coberto do requerimento n.º 
1.274/20, datado de 2020/11/24, 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 1250/20, datado de 13/11/2020 - Proc.º n.º 438/19, datado de 04/12/2019 
- Quadrado Místico, Lda. 

 
908 - Presente requerimento n.º 1250/20, datado de 2020/11/13, constante do processo 
camarário n.º 438/19, subscrito por Quadrado Místico, Lda., com o NIPC 509741231, com 
sede em rua 10 de junho, n.º 45, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de um edifício de 
habitação com dois fogos e muros de vedação”, incluindo a “Demolição de edificação 
existente”, a levar a efeito sobre um prédio urbano sito na rua da Ponte, lugar de 
Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 20432 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 9719. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/05/19 e de 2020/12/03, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, 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 referente ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de um edifício de habitação com dois fogos e 
muros de vedação”, incluindo a “Demolição de edificação existente”, a levar a efeito 
sobre um prédio urbano sito na rua da Ponte, lugar de Picassinos, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 20432 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
9719, com o número de processo 438/19, com data de entrada em 2019/12/04,  
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apresentado por Quadrado Místico, Lda., com o NIPC 509741231, com sede em rua 10 
de junho, n.º 45, lugar de Picassinos, 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 na extensão total do prédio confinante com a rua 
Fernando Pedro, em blocos de 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 e na zona das 
entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e lancil lateral 
com cantos de acabamento. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 38,29m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua Fernando Pedro, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação”, com o 
número “2A”, datada de “Nov/2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 
1250/20, datado de 2020/11/13, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar a firma 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. 
 
 

15. Req.º nº 1247/20, datado de 13/11/2020- Proc.º n.º 458/18, datado de 29/10/2018 - 
Artur da Silva Lopes de Almeida 

 
909 - Presente pedido com o registo n.º 1247/20, datado de 13/11/2020, relativo a 
legalização de alterações efetuadas e realização de alterações no edifício destinado a 
armazém, sito na rua da Serraria, n.º 84 e 86, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1597 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 5784, da freguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 458/18, com data de entrada de 29/10/2018, 
apresentado por ARTUR DA SILVA LOPES DE ALMEIDA, com o NIF 129 856 843 e 
NOÉMIA MARIA MARQUES SANTIAGO, com o NIF 129 856 851, residentes na rua da 
Serraria, n.º 66, Vieira de Leiria, freguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande, 
cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara de 27/12/2019; 
 
Presente informação técnica, datada de 26/11/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites; 
 
Presente informação técnica, datada de 09/12/2020, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o processo referente à legalização de  
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alterações efetuadas e à realização de alterações a efetuar no edifício destinado a 
armazém, sito na rua da Serraria, n.º 84 e 86, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1597 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo n.º 5784, da freguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 458/18, com data de entrada de 
29/10/2018, apresentado por ARTUR DA SILVA LOPES DE ALMEIDA, com o NIF 129 
856 843 e NOÉMIA MARIA MARQUES SANTIAGO, com o NIF 129 856 851, residentes na 
rua da Serraria, n.º 66, Vieira de Leiria, freguesia de Vieira de Leiria e concelho da 
Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3 – Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG), em vigor, a 
concessão da respetiva autorização de utilização, ficará dependente da realização de 
prévia vistoria municipal. 
4.- Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

16. Req.º nº 899/20, datado de 21/08/2020 - Proc.º n.º 288/20, datado de 21/08/2020 - 
Adelino Bento da Fonseca 

 
910 - Presente pedido com o registo n.º 899/20, datado de 21/08/2020, relativo a aumento e 
alteração da capacidade de armazenamento de um posto de abastecimento de 
combustíveis, localizado na rua Central, n.º 204, Garcia, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 3831 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 16736, da freguesia e concelho da-Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 288/20, com data de entrada de 21/08/2020, 
apresentado por Adelino Bento da Fonseca, com o NIF 140 949 372, residente na rua 
Nova, n.º 227, lugar de Casal do Pilha, freguesia de Milagres e concelho de Leiria; 
 
Presente informação técnica, datada de 04/12/2020, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
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pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo a 
aumento e alteração da capacidade de armazenamento de um posto de abastecimento 
de combustíveis, localizado na rua Central, n.º 204, Garcia, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 3831 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 16736, da freguesia e concelho da-Marinha Grande, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 288/20, com data de entrada de 
21/08/2020, apresentado por Adelino Bento da Fonseca, com o NIF 140 949 372, 
residente na rua Nova, n.º 227, lugar de Casal do Pilha, freguesia de Milagres e 
concelho de Leiria. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3 – Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

17. Req.º nº 1216/20, datado de 06/11/2020 - Proc.º n.º 440/17, datado de 28/09/2017 
- Patrícia Alexandra Pereira Natário Farto 

 
911 - Presente requerimento com o n.º 1216/20, datado de 06/11/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua Professor 
Gilberto Correia Roseiro, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, cuja 
construção foi licenciada no âmbito do processo de construção n.º 440/17, titulada alvará de 
obras de demolição e construção n.º 24/18, emitido em 06/04/2018. 
 
Presente parecer técnico datado de 03/12/2020, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista na alínea a) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico 
de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, por se ter verificado que o pedido não se 
encontra devidamente instruído, por se encontrar em falta o termo de responsabilidade 
previsto no n.º 1 do artigo 63.º do RJUE – Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação do decreto-Lei n.º 136/2014, de 
09/09, bem como o livro de obra com termo de encerramento de acordo com o art.º 17.º da 
Portaria n.º 1268/2008, de 06/11. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE –  
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Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito Rua Professor Gilberto Correia 
Roseiro, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, propriedade de 
Patrícia Alexandra Pereira Natário Farto, com o NIF 206927177, com a seguinte 
composição: 
 

1) Membros efetivos 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 

2) Membros suplentes 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
Fiscal Álvaro Letra  
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

18. Req.º nº 1299/20, datado de 03/12/2020 - Proc.º n.º 282/18, datado de 16/07/2018 
- HK Hidroking Engenharia Térmica Lda. 

 
912 - Presente requerimento n.º 1299/20 datado de 03/12/2020, a solicitar avaliação do 
estado de conservação do imóvel, após execução de obras de reabilitação, licenciadas no 
âmbito do processo camarário n.º 282/18; 
 
Presente informação datada de 09/12/2020 a enquadrar a pretensão. 
 
Após análise da pretensão, e considerando o parecer que sobre ela recaiu, a Câmara 
Municipal delibera: 
 
Determinar, considerando o disposto na aliena c) do n.º 23 do artigo 71.º do EBF, no 
artigo 65.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de 
julho, e no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, a realização de 
vistoria ao edifício sito na Rua Pereira Crespo, n.º 9, freguesia de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 3.245 e 
inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 212, 
propriedade de HK Hidroking Engenharia Térmica Lda., com o NIPC 510727727, com 
sede em Rua do Pastor, n.º 12, Boa Vista, união das freguesias de Santa Eufémia e Boa 
Vista e concelho de Leiria, para efeitos de classificação do estado de conservação do 
edifício, após intervenção de reabilitação licenciada no âmbito do processo camarário 
n.º 282/18, devendo a determinação do nível de conservação do imóvel obedecer aos 
critérios definidos na Portaria n.º 1192-B/2006, de 03 de novembro, bem como ser 
preenchida a ficha de avaliação aprovada pelo mesmo diploma legal; 
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Mais delibera determinar que a vistoria seja realizada em 22/12/2020, pelas 10:30, e que 
a respetiva Comissão tenha a seguinte composição: 
 
Membros efetivos: 
Arquiteto Miguel Figueiredo 
Arquiteto Alexandre Fava  
 
Membros suplentes: 
Arquiteto Ricardo Santos 
Engenheiro Rui Vicente 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

19. Req.º nº 2123/19, datado de 23/12/2019 - Proc.º n.º 776/2019, datado de 
23/12/2019 - Maria Odete Matias Maurício 

 
913 - Presente requerimento registado sob o n.º 2123/19, datado de 23/12/2019, 
apresentado por Maria Odete Matias Maurício com o NIF 193550830, com escritório em Rua 
das Portas verdes, n.º 11, Loja 1, freguesia e concelho de Marinha Grande, a solicitar uma 
vistoria ao imóvel de que é proprietária, correspondente à fração “A” do prédio sito na mesma 
morada, por forma a que sejam verificadas as condições de salubridade da edificação, 
decorrente da alegada existência de infiltrações provenientes da cobertura da fração, a qual 
correspondente ao terraço da fração correspondente ao piso superior da sua fração, parte 
comum da edificação mas de uso exclusivo da fração “N”. 
 
Presente Auto de Vistoria, datado de 23/11/2020, referente à vistoria realizada em 
05/02/2020, a enquadrar o estado em que se encontrava o referido imóvel. 
 
Após análise do processo e do auto de vistoria elaborado pela Comissão respetiva, 
referente ao imóvel, correspondente à fração “A” do prédio sito em Rua das Portas 
verdes, n.º 11, Loja 1, freguesia e concelho de Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera: 
 
NOTIFICAR, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 89.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, e pela Lei n.º 28/2010, de 02/09, os proprietários da 
fração “N” (Diogo Gaspar e Sara Margarida Pina), imediatamente superior à fração 
objeto do pedido, assim como a empresa responsável pela administração de 
condomínio (Não Faça Nada, Lda.), para, no prazo de 90 dias, promoverem a execução 
dos trabalhos necessários a sanar as patologias detetadas pela Comissão de Vistorias 
e descritas no respetivo Auto, de acordo com a conclusão do mesmo, que a seguir se 
transcreve: 
“Considerando que as anomalias verificadas decorrem de infiltrações existentes ao nível da 
laje de teto da fração “A”, na área a que corresponde o terraço da fração “N”, mais 
concretamente nas áreas envolventes aos ralos de escoamento das águas pluviais deste 
último, informa-se que as mesmas poderão ser resolvidas com uma intervenção que 
assegure a estanquicidade das ligações das canalizações das águas pluviais e o isolamento 
do terraço. 
Sem prejuízo do que se vier a estabelecer no âmbito da empreitada a realizar, deverão 
considerar-se os seguintes trabalhos: 
4.1.- Remoção dos ladrilhos de revestimento do terraço na área afeta às infiltrações; 
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4.2.- Verificação e isolamento da canalização de recolha e encaminhamento das águas 
pluviais; 
4.3.- Aplicação de isolamento sobre a laje do terraço; 
4.4.- Reposição de ladrilhos idênticos aos existentes no revestimento do terraço; 
4.5.- Reparação das superfícies do teto, paredes e pavimentos da fração “A” cuja 
deterioração adveio das infiltrações;” 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

20. Req.º nº 751/20, datado de 09/07/2020 - Proc.º n.º 26/19, datado de 24/01/2019 - 
CENTIMFE, Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais 
e Plásticos 

 
 
914 - Presente requerimento com o registo de entrada n.º 751/20, de 09-07-2020, 
apresentado por CENTIMFE, Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas 
Especiais e Plásticos, em que solicita a isenção do pagamento das taxas municipais 
devidas no âmbito do processo de licenciamento de alteração e ampliação do edifício de 
apoio à atividade industrial, situado no lote n.º 8, da Zona Industrial da Marinha Grande, que 
tramitou nesta Câmara Municipal sob o n.º 26/19. 
 
Mais solicita a devolução das taxas já pagas no âmbito do referido processo. 
 
Considerando que: 
 

1. CENTIMFE, Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e 
Plásticos, solicitou, através do requerimento com o registo de entrada n.º 751/20, de 
09-07-2020, a isenção do pagamento das taxas municipais devidas no âmbito do 
processo de licenciamento de alteração e ampliação de edifício de apoio à atividade 
industrial, situado no lote n.º 8, da Zona Industrial da Marinha Grande, que tramitou 
nesta Câmara Municipal sob o n.º 26/19; 

2. Solicitou, ainda, a devolução das taxas já pagas no âmbito do referido processo; 
3. Enquadrou o seu pedido na alínea a) do n.º 2 do artigo 119.º do Regulamento 

Municipal da Edificação e da Urbanização; 
4. De acordo com o requerente, o “projeto de ampliação do edifício visa o acolhimento 

de novos laboratórios que serão dotados com equipamentos, tendo em vista a 
atualização tecnológica necessária ao desenvolvimento de atividades de I&D+I, 
atividades de assistência técnica e científica às empresas na resolução de 
problemas técnicos e tecnológicos, bem como realizar ações de demonstração e 
formação, de acordo com o artigo 3.º dos seus estatutos”; 

5. A citada alínea a) do n.º 2 do artigo 119.º estipula que pode haver lugar à isenção do 
pagamento de taxas ou à sua redução em 50%, por deliberação fundamentada da 
Câmara Municipal, no caso de pessoas coletivas de utilidade pública, desde que 
legalmente constituídas, relativamente a pretensões que visem a prossecução dos 
respetivos fins estatutários; 

6. O CENTIMFE é uma pessoa coletiva de utilidade pública - n.º 1 do artigo 1.º dos 
seus Estatutos, publicados no Diário da República 3.ª série, n.º 176, de 02-08-1991 e 
n.º 4 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 249/86, de 25 de agosto (Lei de Bases dos 
Centros Tecnológicos), alterado pelo Decreto-Lei n.º 312/95, de 24 de novembro; 
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7. De acordo com o artigo 3.º desses Estatutos, o  tem como finalidade o 
desenvolvimento técnico e tecnológico das indústrias nacionais de Moldes, 
Ferramentas Especiais e Plásticos, bem como os setores afins e complementares, 
para o qual deverá nomeadamente, promover a valorização industrial do 
conhecimento tendente à introdução de novos produtos e processos industriais, 
através de atividades de assistência técnica e tecnológica, a melhoria dos produtos e 
processos tendo em conta a qualidade, design, conformidade com normas, 
compatibilidade com o meio ambiente e eficiência energética, a difusão de técnicas e 
tecnologias, proceder à sua demonstração e generalizar a utilização de práticas 
adequadas, a formação especializada do pessoal das empresas e dos seus futuros 
quadros, no domínio da tecnologia e da gestão empresarial e recolher, tratar e 
divulgar informação técnica e tecnológica; 

8. A alteração e ampliação do dito edifício visa a prossecução dos objetivos estatutários 
já enunciados; 
 

Reunidas que estão as condições legais, a Câmara Municipal delibera, ao abrigo da 
mencionada alínea a) do n.º 2 do artigo 119.º do Regulamento Municipal da Edificação 
e da Urbanização (RMEU), ISENTAR o requerente do pagamento dos montantes 
referentes às seguintes taxas, referentes ao processo de licenciamento n.º 26/19: 
 
1. Pela emissão do alvará para execução da sobras aprovadas, o montante total de 
1.399,08 € (mil trezentos e noventa e nove euros e oito cêntimos), conforme taxas 
previstas no quadro VI do anexo I ao RMEU:  
- Emissão do alvará de licença de construção: 250,00 € – n.º 5; 
- Em função da área total de construção superior a 2 000 m2 (ampliação de 457,37m2 X 
2,25€): 1.029,08 € – alínea i) do n.º 5.1; 
- Em função do prazo (12 meses): 120,00 € – alínea iv do mesmo n.º 5.1, 
 

8.2 – Pela concessão de autorização de utilização, o montante total de 271,00 € 
(duzentos e setenta e um euros), conforme taxas previstas no quadro IX do 
anexo I ao RMEU, referentes ao processo de licenciamento n.º 26/19 

- Pela apresentação do pedido: 56,50 € – n.º 1; 
- Pela eventual realização de vistoria: 56,50 € – n.º 3.2; 
- Pela emissão do alvará de autorização de utilização: 158,00 € – n.º 4.3. 
 
Delibera, ainda, ISENTAR o requerente dos montantes já pagos e, consequentemente, 
devolver os seguintes montantes, referentes às taxas, igualmente, previstas no VI do 
anexo I ao RMEU, acima identificado, num total de 340 euros (trezentos e quarenta 
euros): 
 
- Apresentação de pedido de licenciamento de alteração e ampliação 
(serviços/escritórios): 150,00 € – n.º 2.3 (documento de receita DRF 00/1462, de 24-01-
2019); 
- Apresentação dos projetos de especialidades: 90,00 € – n.º 3 - (documento de receita 
2/3626/3673, de 14-03-2019); 
- Pedido de prorrogação para solicitação de emissão de alvará de licença – 100,00 € - 
n.º 8.4. – (documento de receita DRF 00/3865, de 09-07-2020), 
 
O montante total correspondente às taxas a isentar é, assim, de 2.010,08 € (dois mil e 
dez euros e oito cêntimos). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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21. E/12441/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução de ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - 
Companhia de Gás do Centro, S.A.  

 
915 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/12441/2020, datado de 
24/11/2020, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Largo Ilídio de Carvalho, Rua dos 
Lenhadores, e Rua Vasco da Gama, da freguesia de Marinha Grande, e em Rua José 
Moreira, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, num total de 28,00 
metros.  
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 09/12/2020, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 09/12/2020 pelo Sr. Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente 
da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, favorável à execução de todos os 
ramais.  
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo Sr. Vereador, a Câmara Municipal delibera, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09:  
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para realização de 
trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, 
para abertura de 22,00 metros de vala, a levar a cabo em Largo Ilídio de Carvalho, Rua 
dos Lenhadores, e Rua Vasco da Gama, todas da freguesia de Marinha Grande, e para 
abertura de 6,00 metros de vala, a levar a cabo em Rua José Moreira, freguesia de 
Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos:  
 

a) Os pavimentos devem ser repostos nas devidas condições;  
b) A reposição dos pavimentos deve ser executada com materiais de 

características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara Municipal 
exigir a utilização de material de reposição novo, quando considere 
necessário.  

c) Os trabalhos de reposição devem incluir a remoção de todos os materiais não 
utilizados, terras sobrantes, entulhos e equipamentos provisórios, a reposição 
dos equipamentos, subterrâneos ou de superfície, ou construções afetados ou 
danificados e a reposição do pavimento retirado e/ou afetado pelo curso 
destes trabalhos;  

d) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Infraestruturas e Serviços Urbanos, para acompanhamento da execução dos 
trabalhos.  

e) Deverão, ainda, ser salvaguardadas todas as normas de segurança, quer de 
pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º e 89.º do 
RMEUMG - Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município 
da Marinha Grande, em vigor, e demais legislação aplicável.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

 
 

22. Isenção do pagamento de taxas 
 
916 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
A Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, solicitou à Câmara 
Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a 
seguir elencada: 
 
-Licença especial de ruído para colocação de coluna no exterior da Associação para emitir 
música alusiva à quadra festiva; 
 
Presente a informação nº 25/AF, de 09de dezembro de 2020, fundamentada de facto e de 
direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha 
Grande. 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea b)do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela 
de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as Juntas de Freguesia, as 
associações de bombeiros, as fundações, as associações culturais, desportivas e recreativas 
legalmente constituídas, fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e associações de pais 
e encarregados de educação legalmente constituídas e sem fins lucrativos, com sede no 
concelho da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas no citado Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea b) do nº 3 do artigo 14.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera, relativamente à atividade identificada, isentar a Associação Social, Cultural e 
Desportiva de Casal Galego da taxa devida pela emissão da licença especial de Ruído. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

23. Autorização para pagamento de taxas em prestações  
 
917 -  Presente os requerimentos:  
 
-registo de entrada E/11476/2020 em que Silvia Cristina Lameiras Martins Rainho, solicita à 
Câmara Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 1345 do 
Cemitério de Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais;  
 
-registo de entrada E/11650/2020 em que Irene Maria Rua do Carmo Lemos, solicita à 
Câmara Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 1760 do 
Cemitério de Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais;  
 
Nos termos do nº 1 do artigo 17.º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha 
Grande, a Câmara Municipal pode autorizar o pagamento em prestações das taxas nele 
previstas, mediante requerimento fundamentado e acompanhado dos elementos previstos no 
n.º 2 do citado artigo.  
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Presentes as informações nºs 12/AF e 13/AF de 09 de dezembro de 2020, onde se confirma 
que os pedidos estão instruídos e acompanhados dos elementos previstos no n.º 2 do artigo 
17.º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande.  
 
Assim, ao abrigo da competência prevista no nº 1 do artigo 17.º do Regulamento de 
Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal delibera autorizar aos 
requerentes identificados o pagamento da taxa de concessão das sepulturas 
perpétuas do Cemitério de Casal Galego, em 8 prestações mensais.  
 
Mais delibera anular as guias de receita nºs 6363 e 6369 de 07/10/2020, no valor de 
1.000,00€ cada, para que sejam emitidas as guias de receita referentes às prestações.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU declararam o seguinte: 
“As vereadoras do PCP, Alexandra Dengucho e Lara Lino declaram votar favoravelmente a 
autorização para pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua em 8 prestações 
mensais no entanto entendem apresentar os seguintes considerandos: 
 
• Desde há vários anos que o PCP tem vindo a propor a revisão em baixa da Tabela de 
Taxas do Município da Marinha Grande, não concordando com os valores praticados 
atualmente. 
• Neste ponto em concreto, a taxa para a concessão da sepultura perpétua sofreu um 
aumento de cerca de 330%, passando de 300€ para 1000€, considera-se este aumento 
completamente abrupto e inadequado. 
• É evidente o esforço que este aumento obriga às famílias, que se confirma pelos 
sucessivos pedidos de pagamento em prestações. 
 
Esta é uma decisão de caráter social, que deve ser revista com a máxima urgência, ajustada 
às condições de vida da população de Marinha Grande pelo que se propõe a revisão em 
baixa das Taxas Municipais.” 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
 
 

24. Atribuição de subsídios escolares a alunos carenciados – Escolas do 1.º ciclo 
e jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente – 
Ano letivo 2020/2021– 1.ª fase  

 
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
“- Só agora foi possível apreciação os subsídios escolares? Em dezembro? Isto devia ser 
antes de setembro para os pais terem o valor disponível para a principal momento em que as 
despesas escolares se concentram, o início do ano letivo. 
- Quando é a segunda fase?” 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que o agrupamento vai fornecendo os materiais á 
conta deste apoio. Não se consegue mais cedo porque há sempre documentos que faltam e 
que se vão pedindo. 
 



 

Página 46 de 59 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 14/12/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Também se tem alertado e pedido aos agrupamentos para que os pais peçam estes apoios, 
porque às vezes há devolução de verbas. 
A 2.ª fase é para depois, para os que não estão integrados na 1.ª fase. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação as seguintes propostas: 
 
918 - Presente informação interna n.º 2233/2020 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, de 04/12/2020, referente ao processo de atribuição de subsídios escolares aos 
alunos carenciados do 1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do concelho da 
Marinha Grande, pertencentes ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente. 
 
Considerando que o Despacho n.º 8452-A/2015, datado de 31 de julho, alterado pelos 
Despachos n.º 5296/2017, de 16 de julho e 7255/2018, de 31 de julho, em conformidade com 
o Decreto-lei nº 55/2009, de 2 de março, sistematiza e atualiza a norma reguladora da ação 
social, facilitando assim o acesso à mesma.  
 
Considerando que as normas legais anteriormente mencionadas constituem a base de 
trabalho para os agentes que atuam nesta área, nomeadamente os Municípios. 
  
Considerando que o Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, vem acentuar o papel da ação 
social escolar, como meio de combate às desigualdades sociais e de promoção do 
rendimento escolar. 
  
Considerando que nos termos do presente Despacho, a atribuição dos subsídios escolares 
continua a estar dependente do posicionamento do aluno nos escalões do abono de família 
(ao 1.º escalão de apoio corresponde o escalão A e ao 2.º escalão, o B); 
 
Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme 
prevê a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
 
Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e perante as Finanças. 
 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e conforme competência estipulada na 
alínea hh) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro na sua redação 
atual, delibera atribuir ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, o 
seguinte subsídio: 
 
- Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente com sede na Rua Prof.ª Amélia 
Cândida - Boavista, 2430 – 053 Marinha Grande, n.º fiscal 600 075 761 
Total de Pedidos:237 
 
Valor do subsídio a atribuir: 5.165,00€ (cinco mil cento e sessenta e cinco euros) 
 
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente 
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TOTAIS ALUNOS ALUNOS A ALUNOS B Excluídos Total  

PRÉ-ESCOLAR (1) 18 29 23 70  

1º CEB (2) 64 49 54 167  

TOTAL GERAL 82 78 77 237  

      

TOTAIS VERBAS ESCALÃO A 
ESCALÃO 

B 
Excluídos Total Ação Plano 

PRÉ-ESCOLAR (1) 900,00€ 725,00€ 0€ 1.625,00€ A/64/2018 

1º CEB (2) 2.560,00€ 980,00€ 0€ 3.540,00€ A/65/2018 

TOTAL AGR. 
NASCENTE 

3.460,00€ 1.705,00€ 0€ 5.165,00€   

 
(1) PRÉ-ESCOLAR  
- Subsídios a 100% (escalão A): 50,00€ 
- Subsídios a 50% (escalão B): 25,00€ 
 
(2) 1º CEB  
- Subsídios a 100% (escalão A): 40,00€ 
- Subsídios a 50% (escalão B): 20,00€ 

 
Para a atribuição dos referidos subsídios, as verbas a retirar serão as que se 
encontram contempladas nas ações A/64/2018 e A/65/2018 do Plano de Atividades 
Municipais para 2020. 
 
Mais delibera que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 
obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objeto do apoio 
financeiro e apresentar até 30 de setembro de 2021, relatório de receitas e despesas 
que incluam esse mesmo objeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

25. Atribuição de subsídios escolares a alunos carenciados – Escolas do 1.º ciclo 
e jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente – 
Ano letivo 2020/2021– 1.ª fase  

 
919 - Presente informação interna n.º 2234/2020 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, de 04/12/2020, referente ao processo de atribuição de subsídios escolares aos 
alunos carenciados do 1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do concelho da 
Marinha Grande, pertencentes ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente. 
 
Considerando que o Despacho n.º 8452-A/2015, datado de 31 de julho, alterado pelos 
Despachos n.º 5296/2017, de 16 de julho e 7255/2018, de 31 de julho, em conformidade com 
o Decreto-lei nº 55/2009, de 2 de março, sistematiza e atualiza a norma reguladora da ação 
social, facilitando assim o acesso à mesma.  
 
Considerando que as normas legais anteriormente mencionadas constituem a base de 
trabalho para os agentes que atuam nesta área, nomeadamente os Municípios. 
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Considerando que o Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, vem acentuar o papel da ação 
social escolar, como meio de combate às desigualdades sociais e de promoção do 
rendimento escolar. 
  
Considerando que nos termos do presente Despacho, a atribuição dos subsídios escolares 
continua a estar dependente do posicionamento do aluno nos escalões do abono de família 
(ao 1.º escalão de apoio corresponde o escalão A e ao 2.º escalão, o B); 
 
Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme 
prevê a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
 
Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e perante as Finanças. 
 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e conforme competência estipulada na 
alínea hh) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibera atribuir ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, o seguinte 
subsídio: 

• Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente com sede na Rua Prof. Nery 
Capucho, 2430 – 231 Marinha Grande, n.º fiscal 600 076 768 

 
Total de Pedidos: 301 
 
Valor do subsídio escolar a atribuir: 6.105,00€ (Seis mil cento e cinco euros) 
 
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente 

 

TOTAIS ALUNOS ALUNOS A ALUNOS B Excluídos Total  

PRÉ-ESCOLAR (1) 30 37 43 110  

1º CEB (2) 76 32 83 191  

TOTAL GERAL 106 69 126 301  

      

TOTAIS VERBAS ESCALÃO A ESCALÃO B Excluídos Total Ação Plano 

PRÉ-ESCOLAR (1) 1.500,00€ 925,00€ 0€ 2.425,00€ A/64/2018 

1º CEB (2) 3.040,00€ 640,00€ 0€ 3.680,00€ A/65/2018 

TOTAL AGR. 
POENTE 

4.540,00€ 1.565,00€ 0€ 6.105,00€   

 
(1) PRÉ-ESCOLAR  
- Subsídios a 100% (escalão A): 50,00€ 
- Subsídios a 50% (escalão B): 25,00€ 
 
(2) 1º CEB  
- Subsídios a 100% (escalão A): 40,00€ 
- Subsídios a 50% (escalão B): 20,00€ 
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Para a atribuição dos referidos subsídios, as verbas a retirar serão as que se 
encontram contempladas nas ações A/64/2018 e A/65/2018 do Plano de Atividades 
Municipais para 2020. 
 
Mais delibera que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 
obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objeto do apoio 
financeiro e apresentar até 30 de setembro de 2021, relatório de receitas e despesas 
que incluam esse mesmo objeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

26. Atribuição de subsídios escolares a alunos carenciados – Escolas do 1.º ciclo 
e jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria – Ano letivo 
2020/2021 – 1.ª fase  

 
 
920 - Presente informação interna n.º 2235/2020 da Divisão de Cidadania e 
Desenvolvimento, de 04/12/2020, referente ao processo de atribuição de subsídios escolares 
aos alunos carenciados do 1.º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do concelho da 
Marinha Grande, pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria. 
 
Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme 
prevê a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
 
Considerando que o Despacho n.º 8452-A/2015, datado de 31 de julho, alterado pelos 
Despachos n.º 5296/2017, de 16 de julho e 7255/2018, de 31 de julho, em conformidade com 
o Decreto-lei nº 55/2009, de 2 de março, sistematiza e atualiza a norma reguladora da ação 
social, facilitando assim o acesso à mesma.  
 
Considerando que as normas legais anteriormente mencionadas constituem a base de 
trabalho para os agentes que atuam nesta área, nomeadamente os Municípios. 
  
Considerando que o Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, vem acentuar o papel da ação 
social escolar, como meio de combate às desigualdades sociais e de promoção do 
rendimento escolar. 
  
Considerando que nos termos do presente Despacho, a atribuição dos subsídios escolares 
continua a estar dependente do posicionamento do aluno nos escalões do abono de família 
(ao 1.º escalão de apoio corresponde o escalão A e ao 2.º escalão, o B); 
 
Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme 
prevê a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
 
Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e perante as Finanças. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e conforme competência estipulada na 
alínea hh) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
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atual, delibera atribuir ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, o seguinte 
subsídio: 
 

• Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria com sede na Rua D. António Luís 
Pereira Coutinho Apartado 6, 2431-909, n.º fiscal 600 076 270 

 
Total de Pedidos: 84 
 
Valor do subsídio escolar a atribuir: 1.210,00€ (mil duzentos e dez euros) 
 
Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria 
 

TOTAIS ALUNOS ALUNOS A ALUNOS B Excluídos Total  

PRÉ-ESCOLAR(1) 2 10 19 31  

1º CEB(2) 15 13 25 53  

TOTAL GERAL 17 23 44 84  

 
  

 
    

TOTAIS VERBAS ESCALÃO A ESCALÃO B Excluídos Total Ação Plano 

PRÉ-ESCOLAR(1) 100,00€ 250,00€ 0€ 350,00€ A/64/2018 

1º CEB(2) 600,00€ 260,00€ 0€ 860,00€ A/65/2018 

TOTAL AGR. Vª 
LEIRIA 

700,00€ 510,00€ 0€ 1.210,00€ 
  

 
(1) PRÉ-ESCOLAR  
- Subsídios a 100% (escalão A): 50,00€ 
- Subsídios a 50% (escalão B): 25,00€ 
 
(2) 1º CEB  
- Subsídios a 100% (escalão A): 40,00€ 
- Subsídios a 50% (escalão B): 20,00€ 

 
Para a atribuição dos referidos subsídios, as verbas a retirar serão as que se 
encontram contempladas nas ações A/64/2018 e A/65/2018 do Plano de Atividades 
Municipais para 2020. 
 
Mais delibera que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 
obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objeto do apoio 
financeiro e apresentar até 30 de setembro de 2021, relatório de receitas e despesas 
que incluam esse mesmo objeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
 

27. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades 
de natureza social- 2021.  

 
Os Srs. Vereadores do MpM informaram que se vão abster, mas com uma declaração de 
voto diferente da habitual, porque os regulamentos ainda não estão em vigor. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino perguntou se a admissão é feita com base nos regulamentos 
antigos, e a verba, a aprovar em 2021, com base nos novos regulamentos. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que aquilo que ficou decidido com as associações 
era que em 2020 se fazia com base nos regulamentos antigos, e em 2021, as candidaturas 
apresentadas já com base nos novos regulamentos, serão apoiadas com base nesses novos 
regulamentos. 
Informou ainda que está previsto fazer reuniões de esclarecimento com as associações 
sobre as alterações dos novos regulamentos. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
921 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho n.º 394/2020, de 29 de setembro de 2020, da 
Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, relativa às candidaturas a seguir 
mencionadas, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 
 

REGISTO AREA ENTIDADE OBJETIVO TIPO 
CANDIDATURA 

ADMITIDO 

E/9870/2020 Social ADESER- Associação para o 
Desenvolvimento Económico 

e Social da região da 
Marinha Grande, IPSS 

Sala de Estudo “O Nosso 
Mundo” e “Gabinete 

Mão Aberta” 

Anual Admitido 

E/10084/2020 Social Sport Operário Marinhense Feira da Saúde Pontual Admitido 

E/10156/2020 Social Associação de Reabilitação e 
Reintegração Psicossocial 

Rainha santa Isabel 

Reabilitação e integração 
social na área a da saúde 

mental. 

Anual Admitido 

E/10161/2020 Social 
APAMG- Associação 

Protetora de Animais da 
Marinha Grande 

Proteção, defesa e 
auxílio de animais 

abandonados, 
negligenciados e 

carenciados.  

Anual Admitido 

E/10162/2020 Social 
Luas & Faluas- Associação 
para o desenvolvimento 

pessoal, social e comunitário 

Aldeia da Lua- à roda da 
Família 

Anual Admitido 

E/10163/2020 Social 
Luas & Faluas- Associação 
para o desenvolvimento 

pessoal, social e comunitário 

Playgroups-Lua do 
Brincar 

Anual Admitido 

E/10166/2020 Social Sport Operário Marinhense Autismo Rocks Pontual Admitido 

E/10167/2020 Social Sport Operário Marinhense 
Comemorações do dia 

internacional de pessoa 
com deficiência 

Pontual Admitido 

E/10168/2020 Social Sport Operário Marinhense 
Comemorações do dia 
internacional do idoso 

Pontual Admitido 
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E/10186/2020 Social 

PVMG- Projetos de Vida 
Coop. Social, Cultural e 

Lúdica Sénior da Marinha 
Grande 

Universidade Sénior 
Projetos de Vida Sénior 

Anual Admitido 

E/10186/2020-
A 

Social 

PVMG- Projetos de Vida 
Coop. Social, Cultural e 

Lúdica Sénior da Marinha 
Grande 

Photo Marinha- Roteiro 
Fotográfico 

Pontual Admitido 

E/10186/2020-
B 

Social 

PVMG- Projetos de Vida 
Coop. Social, Cultural e 

Lúdica Sénior da Marinha 
Grande 

Marinha Grande 
Saudável- Percurso 

Pedestre 
Pontual Admitido 

E/10186/2020-
C 

Social 

PVMG- Projetos de Vida 
Coop. Social, Cultural e 

Lúdica Sénior da Marinha 
Grande 

GymBEI- Ginásio de Bem-
estar para o idoso 

Anual Admitido 

E/10186/2020-
D 

Social 

PVMG- Projetos de Vida 
Coop. Social, Cultural e 

Lúdica Sénior da Marinha 
Grande 

GAS- Gabinete de Apoio 
ao Sénior 

Anual Admitido 

E/10191/2020 Social 
APAMG- Associação 

protetora de Animais da 
Marinha Grande 

Proteção, defesa e 
auxílio de animais 

abandonados, 
negligenciados e 

carenciados- Ração 

Em Espécie Admitido 

E/10208/2020 Social Associação Crescer e Crer 
Criação “Espaços 

Famílias” 
Anual Admitido 

E/10208/2020-
A 

Social Associação Crescer e Crer 
Workshop Conciliação de 

vida pessoal e familiar- 
World Café 

Pontual Admitido 

E/10208/2020-
B 

Social Associação Crescer e Crer 
Seminário- Parentalidade 

Positiva 
Pontual Admitido 

E/10256/2020 Social 
Associação portuguesa de 

Doentes de Parkinson 
Encontros Terapêuticos 

com Parkinson 
Anual Admitido 

E/10257/2020 Social 
Associação Social, Cultural e 
Desportiva de Casal Galego 

Apoio Social- SAD, 
Centro Dia e Centro de 

convívio 
Anual Admitido 

E/10264/2020 Social 
Associação de Dadores 

Benévolos de sangue do 
Concelho da Marinha Grande 

Promoção da dádiva 
benévola de sangue no 
concelho da Marinha 

Grande 

Anual Admitido 

E/10270/2020 Social Associação Novo Olhar II 
Loja Social, Porta Azul- 

Centro Sócio Sanitário e 
Casa 22 

Anual Admitido 

E/10388/2020 Social 
Comissão de Reformados e 

pensionistas e Idoso 
Programa 60+ Anual Admitido 

E/10388/2020-
A 

Social 
Comissão de Reformados e 

pensionistas e Idoso 
Almoço de natal 60+ Pontual Admitido  

 
Considerando: 
 
⚫ Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido 

de apoio e consequente admissão ou exclusão, não interferindo na definição dos apoios 
ou benefícios a conceder, conforme definido nos nºs 4 e 5, do artigo 13º do Regulamento; 

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

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

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

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

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

REGISTO AREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO ADMITIDO/EXCLUÍDO 

E/9870/2020 Social ADESER- Associação para 
o desenvolvimento 

Económico e Social da 
região da Marinha 

Grande, IPSS 
Sport Operário 

Marinhense 

Sala de Estudo “O 
nosso mundo” e 
“Gabinete Mão 

Aberta” 

32,1 Admitido 

E/10084/2020 Social Sport Operário 
Marinhense 

Feira da Saúde 28,5 Admitido 

E/10156/2020 Social Associação de 
Reabilitação e 

Reintegração Psicossocial 
Rainha santa Isabel 

Reabilitação 
integração social na 

área a da saúde 
mental e família. 

25,8 Admitido 

E/10161/2020 Social 
APAMG- Associação 

protetora de Animais da 
Marinha Grande 

Proteção, defesa e 
auxílio de animais 

abandonados, 
negligenciados e 

carenciados. 

38,6 Admitido 

E/10162/2020 Social 

Luas & Faluas- Associação 
para o desenvolvimento 

pessoal, social e 
comunitário 

Aldeia da Lua- à roda 
da Família 

32,6 Admitido 

E/10163/2020 Social 

Luas & Faluas- Associação 
para o desenvolvimento 

pessoal, social e 
comunitário 

Playgroups-Lua do 
Brincar 

26,1 Admitido 

E/10166/2020 Social 
Sport Operário 

Marinhense 
Autismo Rocks 29,3 Admitido 

E/10167/2020 Social 
Sport Operário 

Marinhense 

Comemorações do 
dia internacional de 

pessoa com 
deficiência 

26,0 Admitido 

E/10168/2020 Social 
Sport Operário 

Marinhense 

Comemorações do 
dia internacional do 

idoso 
25,1 Admitido 

E/10186/2020 Social 

PVMG- Projetos de Vida 
Coop. Social, Cultural e 

Lúdica Sénior da Marinha 
Grande 

Universidade Sénior 
Projetos de Vida 

Sénior 
32,3 Admitido 

E/10186/2020-A Social 

PVMG- Projetos de Vida 
Coop. Social, Cultural e 

Lúdica Sénior da Marinha 
Grande 

Photo Marinha- 
Roteiro Fotográfico 

33,0 Admitido 

E/10186/2020-B Social 
PVMG- Projetos de Vida Coop. 
Social, Cultural e Lúdica Sénior 

da Marinha Grande 

Marinha Grande 
Saudável- Percurso 

Pedestre  
27,8 Admitido 
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E/10186/2020-C Social 

PVMG- Projetos de Vida 
Coop. Social, Cultural e 

Lúdica Sénior da Marinha 
Grande 

GymBEI- Ginásio de 
Bem-estar para o 

idoso 
25,3 Admitido 

E/10186/2020-D Social 

PVMG- Projetos de Vida 
Coop. Social, Cultural e 

Lúdica Sénior da Marinha 
Grande 

GAS- Gabinete de 
Apoio ao Sénior 

27,9 Admitido 

E/10191/2020 Social 
APAMG- Associação 

protetora de Animais da 
Marinha grande 

Proteção, defesa e 
auxílio de animais 

abandonados, 
negligenciados e 

carenciados- Ração 

30,5 Admitido 

E/10208/2020 Social Associação Crescer e Crer 
Criação “Espaços 

Famílias” 
25,0 Admitido 

E/10208/2020-A Social Associação Crescer e Crer 

Workshop 
Conciliação de vida 
pessoal e familiar- 

World Café 

25,0 Admitido 

E/10208/2020-B Social Associação Crescer e Crer 
Seminário- 

Parentalidade 
Positiva 

25,0 Admitido 

E/10256/2020 Social 
Associação portuguesa de 

Doentes de Parkinson 

Encontros 
Terapêuticos com 

Parkinson 
33,6 Admitido 

E/10257/2020 Social 
Associação Social, Cultural 

e Desportiva de Casal 
Galego 

Apoio Social- SAD, 
Centro Dia e Centro 

de Convívio 
29,3 Admitido 

E/10264/2020 Social 

Associação de Dadores 
Benévolos de Sangue do 

Concelho da Marinha 
Grande 

Promoção da dádiva 
benévola de sangue 

no concelho da 
Marinha Grande 

32,3 Admitido 

E/10270/2020 Social Associação Novo Olhar II 
Loja Social, Porta 

Azul- Centro Sócio 
Sanitário e Casa 22 

31,8 Admitido 

E/10388/2020 Social 
Comissão de Reformados 

e Pensionistas e Idosos 
Programa 60+ 28,8 Admitido 

E/10388/2020-A Social 
Comissão de Reformados 

e Pensionistas e Idosos 
Almoço de natal 60+ 25,0 Admitido  

 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 
1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, admitir as candidaturas acima referidas, ficando as mesmas selecionadas 
para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito, 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 16Novembro2020, o qual ainda não se encontra em vigor, mantendo-se o 
problema dos critérios na apreciação dos apoios em apreço, designadamente a equidade, a  
 



 

Página 55 de 59 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 14/12/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 41 

 
 
 
 
 
 
 
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 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

28. PEDU - Reabilitação integral de edifício para apoio aos equipamentos 
instalados no Património Stephens - Concurso público n.º 28/2020. 
Adjudicação 

 
922 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “PEDU- Reabilitação 
Integral de Edifício para apoio aos equipamentos Instalados no Património Stephens”, 
constituído por relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação da empreitada ao 
concorrente Major Santos & Filhos, Ld.ª, pelo valor de 826.199,38 € (oitocentos e vinte seis 
mil, cento e noventa e nove euros e trinta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor e prazo de execução de 240 dias. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de fato e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência prévia, 
delibera adjudicar à proposta apresentada pelo concorrente “Major Santos & Filhos, 
Ld.ª”, pelo valor de 826.199,38 € (oitocentos e vinte seis mil, cento e noventa e nove 
euros e trinta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 
execução de 240 dias, a empreitada de “PEDU- Reabilitação Integral de Edifício para 
apoio aos equipamentos Instalados no Património Stephens”, de acordo com os 
artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, em 
conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b) e artigo 22º, nº 3 e nº 7 do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Mais delibera designar como diretor de fiscalização o Engº Jorge Junqueira que será 
coadjuvado pela Eng.ª Ludmila Ferreira e Engº Telmo Faria, nos termos do artigo 344.º, 
nº.2, do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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29. Requalificação de Coberturas da EB Prof. Alberto Nery Capucho - M. Grande - 
Concurso público n.º 32/2020. – Adjudicação 

 
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
“- Quando é que este trabalho vai ser feito?  
- O Prazo de execução é 90 dias, devíamos planear a execução quando a mesma criasse 
menos perturbação na escola e evitar que os alunos, docentes e não docentes estejam em 
contacto com a amianto que será retirado.” 
 
A Sr.ª Presidente informou que o Sr. Vereador vai ter que articular com o empreiteiro e com 
o agrupamento, de forma a minimizar os incómodos. 
 
 
Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
923 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada de “Requalificação de 
Coberturas da EB Prof. Alberto Nery Capucho - M. Grande”, em que se integra o relatório 
final, propondo a adjudicação da empreitada à proposta apresentada pelo concorrente 
FACHAIMPER, Lda, pelo valor de 138.670,97 € (Cento e trinta e oito mil seiscentos e setenta 
euros e noventa e sete cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 
execução de 90 dias. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dos mesmos, delibera adjudicar a empreitada de 
“Requalificação de Coberturas da EB Prof. Alberto Nery Capucho - M. Grande” à 
proposta apresentada pelo concorrente FACHAIMPER, Lda., pelo valor de 138.670,97 € 
(Cento e trinta e oito mil seiscentos e setenta euros e noventa e sete cêntimos), a que 
acresce IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 90 dias, de acordo com os 
artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, em 
conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), e artigo 22º, nº 3 e nº 7 do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Mais delibera designar como diretora de fiscalização a Eng.ª Ludmila Ferreira, nos 
termos do artigo 344.º, n. º2, do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

30. CICLOVIA ENTRE A RUA DOS CARREIRINHOS E O ESTÁDIO MUNICIPAL- 
MARINHA GRANDE– CEDÊNCIA DE 93,20M² DE TERRENO DO SR. MANUEL 
ARMANDO GUIMARÃES RIBEIRO DE SOUSA 

 
Ponto retirado da ordem do dia. 
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31. REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA 

AMIEIRA – FASE 2 - PASSAGEM DE COLETOR DOMÉSTICO NA PROPRIEDADE 

DE AMADEU DOMINGUES CARLOS E MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES 

FRANCO CARLOS EM AMIEIRA 
 
924 - Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a execução da Rede de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira – FASE 2, foram realizados os contactos necessários à efetivação do acordo, sendo, 
nesta sequência,  elaborada  a ficha de contacto anexa, que foi assinada pelos 
intervenientes, para a passagem do coletor no terreno do prédio rústico propriedade 
AMADEU DOMINGUES CARLOS E MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES FRANCO 
CARLOS, NIF 119091488 e 135548985, respetivamente, que confronta a Norte com 
Joaquim Custódio e outros; a Sul com Maurício Telmo Pereira Guerra Pedrosa e outros;  a 
Nascente com Maurício Telmo Pereira Guerra Pedrosa e a Poente com Estrada, inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo nº 10182. 
 
 Os proprietários do imóvel, autorizaram a passagem do coletor na extrema da sua 
propriedade, entre o muro e a 1ª fila de pinheiros não tendo apresentado pedido de 
contrapartidas pela autorização. 
 
Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência dos  proprietários, de acordo 
com a ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com 
caráter permanente e não oneroso, de um coletor no prédio rústico, de que são 
proprietários, AMADEU DOMINGUES CARLOS E MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES 
FRANCO CARLOS, NIF 119091488 e 135548985, respetivamente, que confronta a Norte 
com Joaquim Custódio e outros; a Sul com Maurício Telmo Pereira Guerra Pedrosa e 
outros;  a Nascente com Maurício Telmo Pereira Guerra Pedrosa e a Poente com 
Estrada , inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 10182,  para a execução da Rede 
de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da Amieira – FASE 2, sem 
contrapartidas por esta autorização, tudo conforme consta da ficha anexa, assinada 
pelos proprietários e pelo Sr. Vereador, Carlos Caetano, e que aqui se dá por 
reproduzida.  
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

32. EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DAS TRUTAS - 
PASSAGEM DE COLETOR DOMÉSTICO NA PROPRIEDADE DE ROGÉRIO DE 
JESUS COSTA NA TRAVESSA DA ESTREMADURA 

 
925 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a execução da Rede de Águas Residuais Domésticas das Trutas, foram realizados os 
contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de 
contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para passagem do coletor no terreno do 
prédio rústico propriedade Rogério de Jesus Costa, NIF 129 331 970, que confronta a Norte 
com Maria Jesus Pedro, a Sul com José Bacharel Júnior, a Manuel Francisco Júnior e a 
Poente com Vala, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 4469. O proprietário do imóvel, 
autorizou a passagem do coletor na sua propriedade, tendo como contrapartida a isenção 
das taxas de ligação ao saneamento público. 
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Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência do proprietário, de acordo 
com a ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com 
caráter permanente e não oneroso, de um coletor no prédio rústico, de que é 
proprietário Rogério de Jesus Costa, NIF 129 331 970, na respetiva matriz sob o artigo 
n.º 4469, que confronta a Norte Maria Jesus Pedro, a Sul com José Bacharel Júnior, a 
Manuel Francisco Júnior e a Poente com Vala, para a execução da Rede de Águas 
Residuais Domésticas das Trutas, obrigando-se à isenção de taxas de ligação ao 
saneamento da residência do proprietário, conforme consta da ficha anexa, assinada 
pelo proprietário e pelo Sr. Vereador, Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, e que 
aqui se dá por reproduzida.  
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

33. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS RAÍZES– CEDÊNCIA DE 131,80M² DE 
TERRENO -HERANÇA ARTUR JOSÉ OLIVEIRA FERREIRA 

 
926 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a execução da Reabilitação da rua das Raízes, 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, 
integrado na herança de Artur José Oliveira Ferreira, representada por Maria Guiomar Vaz 
de Oliveira Ferreira Marques, na qualidade de Cabeça de Casal, NIF 115238816, que 
confronta a Norte com Joaquim Costa, a Sul com António Vaz, a Nascente com Caminho e a 
Poente com José Gomes, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 6599. O proprietário do 
imóvel, concordou com a cedência do terreno de 131,80m² solicitando que a área cedida 
para domínio público conte para área de construção. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 131,80m², do prédio rústico, integrado na herança de Artur José 
Oliveira Ferreira, representada por Maria Guiomar Vaz de Oliveira Ferreira Marques, na 
qualidade de Cabeça de Casal, inscrito na respetiva matriz e sob o artigo n.º 6599, que 
confronta a Norte com Joaquim Costa, a Sul com Maria Guiomar Vaz de Oliveira 
Ferreira Marques, a Nascente com Maria Guiomar Vaz de Oliveira Ferreira Marques e a 
Poente com José Gomes, para a execução da Reabilitação da rua das Raízes, que 
passa a integrar o domínio público, obrigando-se a que a área cedida para domínio 
público conte para área de construção, 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. 
 
 

34. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS RAÍZES– CEDÊNCIA DE 104,20M² DE 
TERRENO -HERANÇA ARTUR JOSÉ OLIVEIRA FERREIRA 

 
927 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
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Para a execução da Reabilitação da rua das Raízes, 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, 
integrado na herança de Artur José Oliveira Ferreira, representada por Maria Guiomar Vaz 
de Oliveira Ferreira Marques, na qualidade de Cabeça de Casal, NIF 115238816, que 
confronta a Norte com Adelina Andrade, a Sul com António Custódio Morais, a Nascente 
com Caminho e a Poente com José Gomes, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 
6600. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 104,20m² 
solicitando que a área cedida para domínio público conte para área de construção. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 104,20m², do prédio rústico, integrado na herança de Artur José 
Oliveira Ferreira, representada por Maria Guiomar Vaz de Oliveira Ferreira Marques, na 
qualidade de Cabeça de Casal, inscrito na respetiva matriz e sob o artigo n.º 6600, que 
confronta a Norte com Maria Guiomar Vaz de Oliveira Ferreira Marques, a Sul com 
António Custódio Morais, a Nascente com Maria Guiomar Vaz de Oliveira Ferreira 
Marques e a Poente com José Gomes, para a execução da Reabilitação da rua das 
Raízes, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se a que a área cedida para 
domínio público conte para área de construção, 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. 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 17:40 horas. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 

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


