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Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, por videoconferência e 
presencialmente, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 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 que por motivos pessoais 

não poderá comparecer à presente reunião, pelo que, na qualidade de membro da Câmara 
Municipal de Marinha Grande, solicitou à respetiva câmara a justificação da sua falta, informando 
de que 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, em todas as suas funções enquanto Vereador será substituído pelo candidato da lista 
do MpM – Movimento pela Marinha, Nuno Filipe Gomes de Brito. 

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

Lino compareceram à 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 nesta data. 
 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
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ORDEM DO DIA 
 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Reuniões ordinárias da Câmara Municipal. Mandato 2017/2021 – calendário para 
2021 

2. Alteração ao Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande. 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

3. Resumo de Tesouraria do dia 31 de dezembro de 2020 
4. Aprovação do Mapa de Fluxos de Caixa da gerência anterior, ano de 2020  
5. Aumento temporário de fundos disponíveis – Autorização, a título excecional, nos 

termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual e do n.º 2 do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 
21 de junho, na sua redação atual  

6. P.A. N.º 121/2020-AP/DAF – “Contratação de seguros para o Município da Marinha 
Grande para o ano 2021” - Ratificação do despacho n.º 550/CF/DAF/2020 de 29 de 
dezembro de 2020 

7. P.A. N.º 142/2020-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares” de 4 
janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021 - Ratificação do despacho n.º 
558/CF/DAF/2020 de 31 de dezembro de 2020 

 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

8. APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO “CENTRO INTERPRETATIVO DE ARTE 

XÁVEGA E CULTURA AVIEIRA” 
9. “PROJETO CICLOVIA DO LIS LEIRIA - MARINHA GRANDE” - APROVAÇÃO DO PROJETO 

DE EXECUÇÃO 

 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

10. Req.º nº 1049/20, datado de 29/09/2020 - Proc.º n.º 361/20, datado de 29/09/2020 - 
José Estêvão Filipe dos Santos Tovim 

11. Req.º nº 813/20, datado de 29/07/2020 - Proc.º n.º 241/20, datado de 29/07/2020 - 
ICEBEL - Comércio de Máquinas e Desenvolvimento Industrial Lda. 

12. Req.º nº 656/20, datado de 19/06/2020 - Proc.º n.º 180/20, datado de 19/06/2020 - 
Moldes RP - Indústria de Moldes, S.A. 

13. Req.º nº 1251/20, datado de 16/11/2020- Proc.º n.º 262/18, datado de 09/07/2018 - 
Susana Biscaia Gonçalves e Venceslau Abreu Parreira 

14. Req.º nº 1302/20, datado de 04/12/2020 - Proc.º n.º 98/19, datado de 15/03/2019 - 
Pedro Henrique de Sousa Russo 

15. Req.º nº 1242/20, datado de 12/11/2020 - Proc.º n.º 169/19, datado de 14/05/2019 - 
Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda. 
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16. Req.º nº 1332/20, datado de 16/12/2020 - Proc.º n.º 85/20, datado de 10/03/2020 - 
SUBCILVA – Sociedade de Construções, Lda 

17. Req.º nº 1364/20, datado de 28/12/2020 - Proc.º n.º 460/19, datado de 23/12/2019 - 
Santos Barosa - Vidros, S.A. 

18. Req.º nº 1370/20, datado de 28/12/2020 - Proc.º n.º 218/20, datado de 07/07/2020 - 
Ema Carina Gaspar Tereso e Dino Ricardo Gabriel Rodrigues 

19. Req.º nº 1312/20, datado de 20/12/2020 - Proc.º n.º 478/18, datado de 12/11/2018 - 
Sandra Isabel Gregório Alves 

20. Req.º nº 1228/20, datado de 10/11/2020 - Proc.º n.º 348/19, datado de 19/09/2019 - 
Preciosa Silva Carreira Bregieira Carriça 

21. Req.º nº 450/20, datado de 16/04/2020 - Proc.º n.º 108/20, datado de 16/04/2020- 
Jorge Humberto Costa Domingues 

22. Req.º nº 868/20, datado de 12/08/2020 - Proc.º n.º 274/20, datado de 12/08/2020 - 
Maria Odete Paiva Carqueijeiro – Cabeça de Casal da Herança de 

23. Req.º nº 915/20, datado de 26/08/2020 - Proc.º n.º 243/19, datado de 09/07/2019 - 
Maria Rosa Miranda - Cabeça de Casal da Herança de 

24. Req.º nº 916/20, datado de 27/08/2020 - Proc.º n.º 33/18, datado de 06/02/2018 - 
Marco António Duarte Alves Laranjeira 

25. 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 

 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
 
RECURSOS HUMANOS 

26. Orçamentação e gestão das despesas com pessoal para o ano de 2021. 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

27. “REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÓNICA E ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL - CP N.º 10/2020” – SUSPENSÃO PARCIAL DOS TRABALHOS 
28. “INSTALAÇÃO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO DO IRN I.P. - MARINHA GRANDE - CP 

N.º 11/2020” – SUSPENSÃO PARCIAL DOS TRABALHOS 
29. “REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO AZUL - S. PEDRO DE MOEL - CP N.º 18/2020” – 

SUSPENSÃO PARCIAL DOS TRABALHOS. 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

30. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ATIVIDADES DE ENSINO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-
ESCOLAR – ANO LETIVO 2020-2021 – ISENÇÕES  

 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

31. ATUALIZAÇÃO BIENAL DO VALOR DA RENDA MENSAL, CORRESPONDENTE À FRAÇÃO 

SITA NA RUA ANTÓNIO LOPES, N.35, LOTE 29- CAMARNAL - MARINHA GRANDE   
32. ATUALIZAÇÃO BIENAL DO VALOR DA RENDA MENSAL, CORRESPONDENTE À FRAÇÃO 

SITA NA RUA ANTÓNIO LOPES, N.55, LOTE 26- CAMARNAL - MARINHA GRANDE   
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33. ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA 02-2020 DDC – ROTARY CLUB DA MARINHA 

GRANDE – PROJETO TODOS PELA MARINHA- A MARINHA POR TODOS - 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2021.  

  
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

34. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF), COMPONENTE DE APOIO À 

FAMÍLIA (CAF), E DINAMIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES - Retificação da minuta 
de contrato - Ratificação de despacho nº 01/2021 

 
 
 

 

 

 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
Antes de dar a palavra aos Srs. Vereadores, a Sr.ª Presidente interveio, para recordar o 
18 de janeiro de 1934, que hoje se assinala, lendo o seguinte texto: 
 

“Comemoramos hoje o 87º aniversário da revolução do 18 de Janeiro que mobilizou 
operários de todo o país, tendo na Marinha Grande a sua mais forte expressão. 
 
O período difícil que atravessamos, no centro de uma epidemia que todos os dias mata 
dezenas de concidadãos nossos, não nos permite comemorar publicamente esta data. O 
dever de todos nós é de cumprir o confinamento. Mas esta data nunca será esquecida pois 
isso o devemos àqueles que souberam lutar pela defesa dos direitos e pela democracia. 
Souberam antecipar em 40 anos 25 de Abril de 1974. 
 
Em 1933, um ano antes do 18 de janeiro de 1934, António de Oliveira Salazar, Presidente do 
Conselho de Ministros, fizera aprovar uma nova Constituição que lhe atribuía poderes 
absolutos sobre o país e os Cidadãos, o Estado Novo. 
 
Foram os Operários os primeiros a sofrer as consequências das novas políticas que, à fome 
e à miséria somaram a perseguição política, a censura e a violência sobre quem não fosse 
apoiante do Regime. 
 
84 anos depois Portugal está novamente em risco, sob a ameaça de novos movimentos 
políticos populistas e fascistas que querem impor outra Constituição, que seja castradora das 
Liberdades individuais e dos Direitos Sociais, pelos quais tantas e tantos portugueses 
lutaram nestes mais de 80 anos. 
 
Mas temos hoje nas nossas mãos uma arma invencível e que não podemos deixar de usar 
para defender o Estado de Direito e os Direitos de todos os Cidadãos: o nosso Voto. 
 
Por isso, neste 18 de Janeiro deixo um forte apelo ao Voto no próximo domingo para 
escolher o próximo Presidente da República, o Presidente de todos Portugueses, o 
Presidente que seja o 1º defensor das Liberdades, das Garantias e dos Direitos consagrados 
na Constituição da República Portuguesa. 
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A melhor forma de honrar o 18 de janeiro de 1934 e todos os seus obreiros é precisamente 
assumirmos o nosso compromisso pessoal e coletivo pela defesa de uma Sociedade mais 
justa, mais solidária e mais próspera para todos. 
 
Viva o 18 de Janeiro. 
Viva a Marinha Grande." 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram 
intenção de intervir. 
 
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. 
 
“1. Cidadania Ativa 
Qual o ponto de situação do pedido de realização de um Estágio Profissional apresentado 
por Marta Sousa no dia 13.01.2021, com vista à ingressão na Ordem dos Psicólogos 
Portugueses? 
 
2.  Intervenções no Parque escolar 
 
a)  Qual o ponto de situação das obras de beneficiação/recuperação da Escola João Beare? 
b) Como proposta: Propomos uma nova reunião com os diretores dos Agrupamentos de 
Escolas para definir as prioridades das obras no parque escolar e iniciar os procedimentos 
conducentes às mesmas (antes do próximo ano letivo). 
 
3.  Concursos de recrutamento de pessoal para a CM 
Em 2018/2019 iniciaram diversos procedimentos concursais. Há concorrentes que nos têm 
reportado que a Câmara nada lhes disse desde que entregaram o processo de candidatura. 
Qual o ponto de situação dos mesmos? 
 
4. Matagal na Rua do Ponto da Boavista 
Segundo uma munícipe (através de um email) o problema do matagal na Rua do Ponto da 
Boavista “ainda continua e para pior, o proprietário faleceu recentemente. Como é uma 
propriedade privada e está com vedação, nós os moradores não podemos fazer nada. 
Agora, com a situação da morte do proprietário devem ser os descendentes que terão direito 
a resolver esta situação. O terreno encontra-se em muito mau estado e por este andar vai 
piorar”. Refere ainda que: “Aproveito para lhe colocar uma questão, sobre o passeio que se 
encontra para a entrada no nosso prédio sito na Rua do Ponto da Boavista, lote 5 F em 
que os paralelos estão em más condições. Já se encontram alguns em falta no passeio 
mesmo junto ao prédio. De quem é a obrigação de colocar novos paralelos, será a Junta de 
Freguesia, a Câmara Municipal ou o condomínio? Relembro que este passeio dá acesso à 
entrada do prédio e ao terreno do assunto exposto anteriormente” (sic). 
 
5. 18 de Janeiro 
Por fim, e como o dia de hoje é, exatamente, 18 de janeiro, aqui recordamos o ano de 1934, 
onde centenas de operários e trabalhadores da Marinha Grande cortaram as estradas de 
acesso à então vila, as linhas telefónicas e o caminho-de-ferro, numa luta pelas melhores 
condições de trabalho. Apesar das grandes melhorias ocorridas ao longo dos anos nesta 
matéria, direito do trabalho, apesar do contexto social ser distinto, não deixa de ser 
importante reforçar a luta que hoje continuamos a travar por melhores condições de trabalho 
e de vida.” 



 

Página 7 de 61 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 18/01/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. COVID 
Quero deixar uma palavra de solidariedade a todos os que estão na linha de combate à 
COVID 19, designadamente os profissionais de saúde e apoio a grupos fragilizados, serviços 
essenciais, entre tantos mais. 
Queria ainda saber qual o ponto de situação das propostas de medidas que fizemos numa 
reunião em outubro/novembro, sobre as quais faltava o enquadramento financeiro e legal. Na 
altura a ideia é que essas medidas estivessem implementadas atualmente. 
 
2. CAF/AAAF 
Atendendo ao Decreto-Lei n.º 6-A/2021, de 14 de janeiro, que refere que os CATL vão estar 
encerrados. Face à situação, proponho que a Câmara Municipal reforce os recursos 
humanos no sentido de permitir a integração excecional das crianças que até então não têm 
estado a beneficiar destes serviços.    
 
3. Carro à UCC (unidade de Cuidados à Comunidade) 
Ficámos agradados ao tomar conhecimento de que foi entregue o veículo à UCC da 
Marinha, cuja proposta foi do MpM, o que agradecemos dado que é um bem muito útil para 
as equipas de saúde que apoiam a comunidade. Congratulamo-nos que a UCC possa 
usufruir duma nova unidade móvel importante para o apoio aos nossos concidadãos. 
 
4. Processo de revisão do PDM  
Na última reunião de 28.12.2020 da Assembleia Municipal, a Sr.ª Presidente afirmou 
perentoriamente que “aguarda os contributos da oposição à revisão do PDM”, dando 
uma clara noção de que o processo estava cumprido por parte da Câmara e levantando a 
ideia pública de que o assunto não está concluído porque a oposição ainda não se 
pronunciou. 
Ora sobre este assunto quero lembrar de que os vereadores do MpM: 

a) Participamos numa reunião no centro empresarial no dia 23.10.2020, onde nos foi 
apresentado um powerpoint sobre o assunto; 

b) No decurso desta reunião, os vereadores do MpM solicitaram o envio dos cadernos 
de caracterização e toda a documentação útil, no âmbito do processo de revisão do 
PDM, incluindo o planeamento das fases para apreciação do processo; 

c) No dia 09.11.2020, receberam um email do Sr. Vereador Caetano com o seguinte 
teor: “Bom dia, Reencaminho o mail da Dra Inês Marrazes de 3 de Novembro relativo 
aos ficheiros do PDM. Na altura fiz o encaminhamento para todos mas terá havido 
algum erro e nem todos o receberam. Lamento o transtorno e peço desculpa”; 

d) A Fase 2 do PDM deve conter: 
― Proposta de Ordenamento;  
― Proposta de Servidões e outras Restrições de Utilidade;  
― Proposta de Regulamento;  
― Avaliação Ambiental Estratégica; 
― Relatório das Propostas para os Aglomerados Urbanos;  
― Ruído; 
 – Proposta Zonas Mistas e Sensíveis; 
― Proposta de Exclusão da REN; 
 ― Proposta de Desafetação da RAN;  
― Peças Complementares. 
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Já nos facultaram alguma informação desta para nos pronunciarmos? 
Na prática, quando a senhora Presidente referiu este assunto na Assembleia Municipal 
queria dizer exatamente o quê? 
Que Proposta de revisão ao PDM tem para que a oposição se pronuncie?  
A Senhora Presidente tem que ter um pouco mais de cuidado com as palavras, dado que por 
vezes elas conduzem a caminhos que não correspondem à verdade.”  
 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 

• Perguntou se há novidades sobre o cemitério, uma vez que as queixas continuam e 
não são só das funerárias da Marinha Grande. 

• Mercado – no dia 8 foi lá e não entendeu a distribuição que foi feita, assim como os 
vendedores. Do que se recorda da reunião de câmara extraordinária em que foi 
aprovada a modificação para estas obras no pavilhão 2, tinha ficado definido o que 
ficava em cima e em baixo, e agora estava tudo misturado. Os vendedores não 
foram envolvidos, e os produtos deviam estar agrupados. Não entendeu os motivos 
desta separação, e ouviu coisas graves sobre esta situação, mas quer acreditar que 
o processo foi feito de boa-fé e apenas para manter o bom funcionamento do 
mercado. 

• Saudou o 18 de janeiro de 1934 e a sua importância para a Marinha Grande e para o 
país. Entende que a sua história deve ser contada e divulgada aos jovens, nas 
escolas, e a Câmara também tem aqui um papel importante. 
Seguidamente leu um texto evocativo da data. 

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

• Saudou também o 18 de janeiro e os nossos vidreiros, que em tempos difíceis 
souberam erguer-se, e não pode deixar de estar presente nesta manifestação, 
porque em tempos difíceis não se podem confinar e refugiar em desculpas. Admira o 
caráter seletivo da Sr.ª Presidente da Câmara no que ao confinamento diz respeito. 
Se cá viesse algum Ministro estaria presente, mas para estar ao lado do seu povo já 
invoca o confinamento. São critérios, mas que não pode deixar de referir. 

• Receção ao Sr. Ministro – não foi convidada, mas assistiu com preocupação às suas 
palavras sobre o Pinhal e também sobre o Rio Lis, mas mais admirada ficou com a 
passividade da Sr.ª Presidente, que deveria ter aproveitado a presença da 
comunicação social para alertar para tudo aquilo que o Governo tem feito com a 
Marinha Grande. 
As Vereadoras da CDU não se reveem nas suas palavras, Sr.ª Presidente, enquanto 
cidadã da Marinha Grande. 

• Há uns tempos fez uma intervenção sobre a articulação da Câmara com a 
Associação de Comerciantes, para ver como se podia apoiar.  
Pensa que a Sr.ª Presidente já deve ter reunido, e por isso quer saber qual o ponto 
de situação e que medidas é que têm articuladas. 

• Os concessionários da Câmara ainda não sabem quais os valores da renda para 
janeiro, e por isso queria propor que se continuasse a isentá-los, pelo menos por 6 
meses, porque a pandemia continua, e isentar também as esplanadas. 
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• Sobre o PDM faz suas as palavras da Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro, porque a 
culpa é sempre de alguém, nunca é da Sr.ª Presidente ou da Câmara. Quer deixar 
claro que o processo não está parado por culpa da oposição. 

 
 
Após uma breve interrupção para resolução de problemas técnicos, a Sr.ª Presidente 
prosseguiu, referindo que não tem aqui dados para responder a algumas questões. 

• Pedido de estágio – informou que ainda não foi dada resposta porque o pedido 
chegou na quinta-feira, ao fim do dia, mas irá ser respondido. 

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

• Deixou um cumprimento especial ao colega Vereador Aurélio, que hoje não pode 
estar presente pelos motivos que são conhecidos. 

• Subscreveu a saudação ao 18 de janeiro da Sr.ª Presidente, fazendo suas as suas 
palavras. 

 

• Respostas: 

→ Obras na Escola João Beare – a Câmara fez obras na cantina, e agora está a ser 
feito o projeto para as obras, está no orçamento, que o MpM não aprovou, a verba 
para essas obras. 

→ Matagal na Rua Ponto da Boavista – a Câmara tem feito várias vezes pressão para a 
sua limpeza, mas depois volta-se ao mesmo. 
Se o proprietário faleceu então terá que se contactar os herdeiros. 

→ Paralelos em falta – tem que ver a quem compete repô-los, consoante o espaço seja 
público, e então competirá à Câmara, ou privado, e aí a competência é do 
condomínio. Terá que ver. 

→ Questão do PDM – quer deixar esclarecido, por ser da sua área.  
Não interpretou as palavras da Sr.ª Presidente da mesma forma.  
A revisão do PDM está muito nas mãos da Câmara, têm-se feito várias reuniões, e já 
falou com a Vereadora Ana e com a Vereadora Lara, para dar continuidade à 
reunião feita e recolher as opiniões, só ainda não falou com a Vereadora Alexandra. 
Já falou sobre esta fase decisiva na Assembleia Municipal no dia 11 de janeiro, 
pediu que a comissão criada volte a funcionar, para se partilhar toda a informação e 
receber os inputs.  
Pretende fazer essa reunião esta semana, para partilhar toda a informação e fazer 
andar o PDM. 

 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente agradeceu à Sr.ª Vereadora Célia Guerra todo o 
acompanhamento de perto dos trabalhos do mercado, e por isso vai-lhe dar a palavra para 
prestar todas as explicações sobre a localização dos vendedores. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra respondeu o seguinte: 
 

• Sobre o reforço de recursos humanos nas AAAF’s e CAF’s tem que se estudar. 

• Sobre a alimentação, os pais podem inscrever os filhos para almoçar, basta tirarem 
senha. 

• Mercado – tem acompanhado, com os serviços da Câmara, e o que se decidiu teve 
em atenção o seguinte: 
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➢ O n.º de metros que cada um tinha no mercado; 
➢ Em relação ao estarem uns em cima e outros em baixo: os que vêm só 

alguns dias vêm para a parte de baixo. Foi-lhes explicado a todos este 
critério. 

➢ O bacalhau sempre esteve previsto para junto do peixe. 
➢ O pão passou para baixo porque só vêm alguns dias. 

Sobre a Sr.ª que reclamou, foi dado a escolher ao marido, este escolheu o lugar, 
mas ela quer ir para baixo, para junto da sua amiga. 
Sobre a Sr.ª das flores foi também falado e explicado o critério. 
Nestes dois sábados o mercado correu bem, as entradas foram controladas. 

• Terminou referindo que subscreve a saudação ao 18 de Janeiro feita pela Sr.ª 
Presidente. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino pediu para esclarecer que em relação ao mercado não falou de 
ninguém em específico, como a Sr.ª Vereadora Célia falou, e que concordou com a 
distribuição que aqui tinha sido discutida, só que depois não foi assim, e por isso não 
compreende estes critérios, que não conhece. Os Vereadores da oposição só servem para 
aprovar a modificação com aquelas alterações que depois, na prática, não são as mesmas. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que também subscreve a saudação do seu 
colega Vereador sobre o 18 de Janeiro. 
Disse ainda que não discorda do nível de participação no PDM, apenas da ideia de que a 
Sr.ª Presidente está à espera de contributos. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que também subscreve as palavras da Sr.ª 
Vereadora Ana Alves Monteiro, e entende que tem de ficar clarificado que a Sr.ª Presidente 
não está a aguarda contributos. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que respeitaram o layout aprovado para o mercado, 
tento em metros como em número de bancas. Só se alterou a distribuição de alguns 
vendedores face aos dias de semana que vão ao mercado. 
 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Esclarecimento sobre a situação do PDM – houve a reunião no Centro Empresarial, 
as áreas do ICNF têm que ser negociadas com a cedência de igual área, e são 
áreas necessárias para a expansão da Zona Industrial, que os Srs. Vereadores 
querem ver incluídas, e por isso ficou com a ideia de que se estaria a aguardar 
esses contributos. 

• Foi publicado o Decreto 6-A/2021, de 15 de janeiro, e só agora se pode trabalhar 
sobre as isenções de taxas e também sobre os apoios na área social, que a Sr.ª 
Vereadora tem preparado, mas quer primeiro falar com todos os Srs. Vereadores, 
talvez no final desta reunião. Só a publicação deste diploma é que veio permitir 
avançar com estas medidas. 

• Em resposta à Sr.ª Vereadora Alexandra, informou que a reunião com a ACIMG ficou 
adiada. 
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• A sua participação no 18 de Janeiro – esteve presente, fez a deposição de uma 
coroa de flores, e combinou com o Sindicato que iria estar mais cedo, cumprindo o 
dever de cidadania, mas com as devidas precauções. 

• Sobre a vinda do Ministro, quer dizer à Sr.ª Vereadora Alexandra que houve um 
convite do Ministério para a Presidente da Câmara estar presente e para uma 
pessoa do Observatório Pinhal do Rei, que endereçou ao Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal. 
A visita à mata partiu do Ministro, esteve presente em representação do concelho, 
daí não ter excluído ninguém. 
Sobre a sua passividade junto do Ministro, o que lhe quer dizer é que a 
apresentação feita em Pedreanes pela diretora Regional do ICNF refletia e 
representava todas as suas preocupações. 
A sua participação é mais de ação e não de palavras, e é assim que tem trabalhado 
sempre. A sua atitude nunca foi de passividade, mas de trabalho. 
 
 

A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro lembrou a falta de resposta sobre todas as medidas 
Covid de 13 de outubro. 
A Sr.ª Presidente disse que já respondeu, porque quer falar com todos sobre as medidas 
que já têm preparadas e que por respeito ainda não divulgaram. 
 
Sobre os cemitérios, a Sr.ª Presidente disse que não lhe têm chegado queixas, pelo que 
pediu à Sr.ª Vereadora Lara, se tem conhecimento dessas queixas, que as faça chegar, 
porque já indagou nos serviços e não há queixas. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente anunciou que ia fazer um intervalo. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que não percebeu o que a Sr.ª Presidente 
referiu sobre as medidas Covid, pelo que quer melhor esclarecimento sobre a resposta que 
deu. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra pediu para responder, dizendo que a Sr.ª Presidente se quis 
referir ao documento que ao longo do tempo foi sendo preparado, que não necessita de 
deliberação, mas que por respeito a todos não quis divulgar sem o discutir com os Srs. 
Vereadores. 
Por outro lado, há medidas que necessitam de deliberação, e como o diploma saiu na sexta-
feira, vão ser preparadas para a próxima reunião de Câmara. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que não percebe por que razão as medidas 
não estão no terreno, se a reunião foi em outubro e se todos as aprovaram. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra referiu que algumas estão preparadas e já estão no terreno, 
como o FME. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que o que decidiram foi remeter as medidas 
para os serviços jurídicos e financeiros fazerem o enquadramento formal e para ver o que é 
ou não possível fazer. 
O que lhe parece é que estas reuniões de trabalho não são eficazes, porque se decidem 
medidas e depois não se avança e as medidas são alteradas unilateralmente. 
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A Sr.ª Presidente disse que não é isso, porque algumas medidas necessitavam de 
enquadramento legal, que saiu agora, e outras de enquadramento orçamental, e ainda 
porque não queria avançar sem falar com todos, mas já viu que não deveria ter esperado. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho pediu para intervir em defesa da honra, porque 
entende que aquilo que a Sr.ª Presidente acabou de dizer é vergonhoso. Se para 
implementar as medidas no terreno necessitava das opiniões dos Vereadores, então porque 
não avançou? 
 
Seguiu-se uma troca de palavras entre a Sr.ª Vereadora e a Sr.ª Presidente. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra deu exemplo de medidas que foram decididas e que já estão 
implementadas no terreno. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que aquilo que quis dizer era que não queria divulgar as medidas 
sem dar conhecimento a todos, não era fazer mais nenhuma reunião.  
Se não foi entendido, então quer esclarecer que apenas queria dar uma satisfação sobre 
aquilo que estava e não estava feito. 
Informou ainda que os trabalhadores da Câmara que não estão em teletrabalho já estão a 
ser testados com os testes rápidos. 
 

 

 

 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia e 
interrompeu a reunião, para um breve intervalo, das 16:07 horas às 16:20 horas. 

 
 

 

 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

 
 

1. Reuniões ordinárias da Câmara Municipal. Mandato 2017/2021 – calendário 
para 2021 

 
Presente proposta de calendário das reuniões ordinárias da Câmara Municipal da Marinha 
Grande para os meses de janeiro a setembro de 2021, considerando que este é o último ano 
do mandato que se iniciou em 2017. 
 
Esta proposta foi elaborada tendo em conta as disposições regimentais em vigor, 
nomeadamente o n.º 3 do artigo 4.º. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
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2. Alteração ao Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande. 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente proposta de alteração ao Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande, subscrita 
pela Sra. Presidente e pelos Vereadores em exercício de funções permanentes, em cumprimento do 
artigo 23.º, n.º 1 do Regimento, que se anexa e dá por integralmente reproduzida. 
 
Após análise e discussão, a Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pelo 
artigo 39.º alínea a) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, conjugado com o artigo 23.º, n.º 2 do Regimento, delibera 
aprovar a alteração ao regimento, nos termos propostos. 
 
A nova redação do Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande, consta do anexo 1.” 

 
 
Colocada a discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse o seguinte: 
“Concordamos que haja a opção pelo meio telemático. Não concordamos com a redação do 
n.º 4 do artigo 4.º, nem com a redação do n.º 5 do art.º 6.º.” 
 
A Sr.ª Presidente disse que esta é apenas uma proposta e que os Srs. Vereadores podem 
alterar o que quiserem. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que vota de acordo com a proposta feita ao 
órgão, mas se a Sr.ª Presidente quiser alterar e incluir a sugestão do MpM, então tudo bem. 
 
A Sr.ª Presidente disse que não lhe parece que para alterar o local das reuniões tenha que 
haver unanimidade, pode ser por maioria, é a democracia a funcionar. 
 
Seguiu-se uma troca de palavras entre a Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro e a Sr.ª 
Presidente. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho estranha que a Sr.ª Presidente venha pôr no ponto 
4 que o Presidente da Câmara pode tomar exclusivamente a decisão de as reuniões de 
Câmara serem por meios telemáticos.  
Onde está a sua democracia, de que acabou de falar? Porque quer decidir sozinha quando 
sabe que as Vereadoras da CDU querem estar presentes? Isto não é nada democrático! 
Nem a lei diz isso, quer deixar a liberdade de escolha aos participantes. Qual a sua 
fundamentação para esta proposta? 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que lhe parece que retirando o n.º 4 do ponto 4 talvez 
fique como os Srs. Vereadores querem. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que este é um não assunto. O Regimento não 
precisa de ser alterado porque já decidiram alterar o local e o modo das reuniões. Não há 
nada na lei que diga que têm de se alterar os Regimentos. Isto não é para sempre, a decisão 
para alterar já está tomada, e na sua opinião aquilo que pretendem é introduzir sub-
repticiamente este ponto. 
Por isso, as Vereadoras da CDU irão votar contra, porque não há necessidade desta 
alteração. 
 



 

Página 14 de 61 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 18/01/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Sr.ª Presidente referiu que foi até a Sr.ª Vereadora Alexandra que disse numa das últimas 
reuniões, e está gravado, que se devia alterar o Regimento, e por isso trouxe esta proposta, 
que tal como disse no início, está disponível para a alterar, mas assim sendo vai retirar o 
ponto. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que a Sr.ª Presidente não pode retirar o ponto. 
Ou é votado ou é reagendado. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho admitiu que poderá ter dito que se a Sr.ª Presidente 
queria alterar tinha que alterar o Regimento, mas nunca disse que se essa alteração viesse a 
ia votar favoravelmente. 
 
A Sr.ª Presidente informou que então vai deixar esta proposta para o final da reunião, 
para clarificar, e irá prosseguir com a ordem do dia. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

 
3. Resumo de Tesouraria do dia 31 de dezembro de 2020 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia trinta e um de dezembro de dois 
mil e vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
11.250.610,51€ (onze milhões, duzentos e cinquenta mil, seiscentos e dez euros e cinquenta 
e um cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

4. Aprovação do Mapa de Fluxos de Caixa da gerência anterior, ano de 2020  
 
A Sr.ª Presidente solicitou a presença da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
Dr.ª Sandra Paiva, que prestou as explicações técnicas da proposta. 
 
1 - Atento o preceituado na alínea a) do n.º 3 do art.º 5.º do Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 
de junho, na sua redação atual, os saldos transitados do ano anterior cuja utilização tenha 
sido autorizada nos termos da legislação em vigor integram os fundos disponíveis. 
 
Considerando que a FAQ n.º 5 da DGAL, no seu Manual de Apoio à aplicação da LCPA no 
Subsetor da Administração Local, Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, 
aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, alterado e republicado em anexo à Lei n.º 
22/2015 de 17 de março e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na 
sua redação atual, preceitua que “ (…) o saldo de gerência de operações orçamentais do 
ano anterior pode ser utilizado para cálculos dos fundos disponíveis, ao abrigo do previsto na 
alínea a) do n.º 3 do artigo 5.º do DL 127/2012, e tendo em conta a especificidade no que se 
refere à sua utilização na administração local, encontrando-se esta receita disponível para 
utilização a muito curto prazo, sendo esta utilização distinta da integração do saldo de 
gerência no orçamento que ocorre após a aprovação de contas. (…) ”. 
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Considerando parecer da ANMP – Associação Nacional dos Municípios Portugueses no qual 
é referido que “(…) tendo em conta que na Administração Local a utilização do saldo de 
gerência é específica e distinta da Central, constituindo esta uma receita disponível a muito 
curto prazo, o que remete para o conceito de fundos disponíveis, poderá o mesmo ser 
considerado para efeitos do cálculo dos fundos disponíveis (…)”. 
 
Considerando que nos termos do art.º 130.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, Lei do 
Orçamento de Estado para o ano de 2021, o mapa de «Fluxos de Caixa» pode ser aprovado 
antes dos Documentos de Prestação de Contas.  
 
Considerando a informação dos serviços financeiros 04RD/2020 de 12 de janeiro de 2021 
em anexo I). 
 
Considerando que o mapa em anexo II) consagra o Mapa dos “Fluxos de Caixa” a 
31.12.2020 e que este apresenta um saldo para a gerência seguinte de 12.196.183,97 euros, 
dos quais 11.250.610,51 euros respeitam a Dotações Orçamentais e 945.573,46 euros que 
respeitam a Dotações não Orçamentais (saldo de operações de tesouraria). 
 
Considerando que o nível de compromissos a assumir em 2021 tem de conformar os 
compromissos já assumidos e por pagar à data de 31.12.2020, devendo estes ser objeto de 
enquadramento orçamental em janeiro de 2021, importa proceder à integração do saldo de 
gerência das dotações orçamentais do ano de 2020, no montante de 11.250.610,51 euros,  
no cálculo dos fundos disponíveis de 2021, atento o disposto na alínea a) do n.º 3 do art.º 5.º 
do Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual. 
 
Atentos os motivos expostos e a documentação em anexo a Câmara Municipal delibera 
aprovar o mapa dos “Fluxos de Caixa” de 2020, atento o preceituado na alínea i) do n.º 1 do 
art.º 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, e submetê-lo 
à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, do 
mesmo diploma, aquando da remessa a este órgão deliberativo dos Documentos de 
Prestação de Contas de 2020, por fazerem parte integrante do mesmo. 
 
Nos termos do preceituado no n.º 2 do art.º 35.º do Regulamento de Execução Orçamental 
do ano de 2021, aprovado em conjunto com os Documentos Previsionais de 2021 em sessão 
da Assembleia Municipal de 28 de dezembro de 2020, dá-se conhecimento que o saldo 
orçamental transitado da gerência de 2020 para 2021 ascende a 11.250.610,51 euros. 
 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

5. Aumento temporário de fundos disponíveis – Autorização, a título excecional, 
nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro, na sua redação atual e do n.º 2 do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 
127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual  

 
 
Os Srs. Vereadores do MpM perguntaram o seguinte: 

1. Administração central do sistema de saúde? (87.719,04€). A que se refere este 
compromisso do Município ao nível da saúde? 

2. Delegação de competências nas juntas de freguesias (976.788,83€): Que 
competências efetivamente passaram para as juntas de freguesia? 
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Em relação à primeira questão, a Dr.ª Sandra Paiva informou que a Câmara paga as 
despesas de saúde dos seus trabalhadores. 
Em relação à segunda questão, informou que a situação se alterou por decisão da 
Assembleia Municipal, e é agora a DGAL que faz a transferência. Apesar de a Câmara fazer 
a contabilização do montante bruto na receita e na despesa, é a DGAL que transfere o valor 
líquido para cada uma das freguesias. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
2 - Considerando que a alínea f) do art.º 3 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, adiante designada por 
LCPA, preceitua que «Fundos disponíveis» são as verbas disponíveis a muito curto prazo, 
que incluem, quando aplicável, e desde que não tenham sido comprometidos ou gastos, 
outros montantes autorizados nos termos do art.º 4.º do mesmo diploma legal. 
 
Considerando que o art.º 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, 
LCPA, determina que, a título excecional, podem ser acrescidos aos fundos disponíveis 
outros montantes, desde que expressamente autorizados pela Câmara Municipal. 
 
Considerando que o n.º 2 do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua 
redação atual, determina que o aumento temporário dos fundos disponíveis a que se refere o 
art.º 4.º da LCPA só pode ser efetuado mediante recurso a montantes a cobrar ou a receber 
dentro do período compreendido entre a data do compromisso e a data em que se verifique a 
obrigação de efetuar o último pagamento relativo a esse compromisso. 
 
Considerando a informação dos serviços financeiros n.º 03RD/2021, em anexo I. 
 
Considerando os mapas em anexo II e considerando que a despesa inerente se 
consubstancia na assunção de compromissos pelo seu valor integral, atento o disposto no 
n.º 1 do art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual. 
 
A Câmara Municipal delibera autorizar o aumento temporário dos fundos disponíveis 
no montante de 953.306,15 euros, por antecipação da receita proveniente do FEF 
corrente, Imposto Municipal sobre Imóveis, Imposto Único de Circulação e Derrama a 
arrecadar no decorrer do ano de 2021, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 4.º da 
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, Lei dos Compromissos e dos 
Pagamentos em Atraso, considerando o estrito cumprimento dos limites estabelecidos 
no n.º 2 do art.º 6 do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

6. P.A. N.º 121/2020-AP/DAF – “Contratação de seguros para o Município da 
Marinha Grande para o ano 2021” - Ratificação do despacho n.º 
550/CF/DAF/2020 de 29 de dezembro de 2020. 

 
3 - Presente o despacho n.º 550/CF/DAF/2020, datado de 29 de dezembro de 2020, da 
Presidente da Câmara Municipal, que se transcreve na íntegra:  
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“Considerando que em reunião camarária de 7 de outubro de 2020, foi deliberada a abertura 
do P.A. N.º 121/2020-AP/DAF - “Contratação de seguros para o Município da Marinha 
Grande para o ano 2021”, através de procedimento de concurso público internacional, nos 
termos dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, n.º 1, alínea a), para os efeitos do 
disposto no artigo 38.º, todos do Código dos Contratos Públicos (CCP).   
   
Considerando que as minutas do anúncio no Diário da Républica e Jornal Oficial da União 
Europeia constituem peças do procedimento, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 40.º 
do CCP, e que nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, são aprovadas pelo órgão competente 
para a decisão de contratar.  
  
Considerando que o anúncio n.º 11309/2020 foi publicado a 12/10/2020, na II série do Diário 
da Républica.   
  
Considerando que em reunião camarária de 2 de dezembro de 2020, foi deliberada a 
adjudicação do P.A. N.º 121/2020-AP/DAF - “Contratação de seguros para o Município da 
Marinha Grande para o ano 2021”.  
  
Considerando a informação n.º 155/SC/2020 do serviço de aprovisionamento datada de 
29/12/2020, onde é referido que a  informação relativa à formação dos contratos sujeita à 
parte II do Código dos Contratos Públicos é de publicitação obrigatória no portal dos 
contratos públicos, comummente designado por BASE.GOV, nos termos do n.º 1 do artigo 
465.º do CCP, e que aquando da publicitação neste Portal, após a celebração do contrato, 
se verificou que o campo de relatório de formação de contrato não estava acessível por 
existir discordância entre o anúncio do DRE  n.º 11309/2020, no qual se fazia referência a 
um contrato do tipo “Aquisição de bens móveis” enquanto que aquando do carregamento do 
procedimento na plataforma da Vortal foi selecionada a opção de “Aquisição de serviços”, 
facto que impede que se efetue a publicitação do relatório de formação de contrato.  
  
Considerando que para ser sanada esta divergência tem de ser efetuada publicação de 
anúncio de retificação ao anúncio n.º 11309/2020 por ser o portal do DRE (Diário da 
República) que remete todos os elementos para o portal contratos públicos, e que se torna 
imprescindível a alteração do tipo de contrato de “Aquisição de bens móveis” para “Aquisição 
de serviços”.   
  
Considerando que o órgão competente para a determinar a retificação do anúncio no DRE é 
a Câmara Municipal da Marinha Grande, por se tratar de uma peça do procedimento 
aprovada por este órgão a 7/10/2020.  
  
Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 41.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, as 
reuniões extraordinárias têm de ser convocadas com, pelo menos, dois dias de 
antecedência e que não é possível na presente data proceder ao seu agendamento a tempo 
de o pagamento dos seguros para o Município da Marinha Grande para o ano 2021 ser 
efetuado até 31/12/2020.  
  
Considerando que face exposto anteriormente é legalmente admissível a emissão do 
presente despacho, que deve ser ratificado na próxima reunião da Câmara Municipal, de 
acordo com o artigo 35.º, n.º 3, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em 
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.   
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Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 42.º do CCP, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal e em representação do Município da Marinha Grande, no exercício de 
competência prevista no artigo 35º n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, determino a 
publicação no DRE de retificação ao anúncio n.º 11309/2020 publicado a 12/10/2020, 
alterando, no campo tipo de contrato, a descrição de “Aquisição de bens móveis” para 
“Aquisição de serviços”, nos termos da minuta em anexo.  
  
Mais determino que o presente despacho seja presente à próxima reunião de Câmara 
Municipal da Marinha Grande para ratificação.”  

  
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 35º n.º 3, do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, ratificar o despacho n.º 550/CF/DAF/2020 de 29 de dezembro da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal.  
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

7. P.A. N.º 142/2020-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares” 
de 4 janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021 - Ratificação do despacho n.º 
558/CF/DAF/2020 de 31 de dezembro de 2020.  

 
 
Presente a proposta infra, que mereceu os seguintes comentários: 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“A minha intervenção refere-se aos pontos 7 e 34 em simultâneo. 
Comecei por contextualizar o processo designadamente desde a informação da DCD 
n.1/1925/2020, de 26.0.2020, à requisição do serviço, em 03.11.2020, à Informação da DAF 
de 09.11.2020, o pedido de parecer da CCDRCentro e a respetiva resposta quando dúvida 
suscitada da repartição da despesa com três procedimentos para o mesmo fim, Informação 
da DAF sobre o parecer vinculativo, de 04.11.2020, e sobre a abertura do procedimento 
Concurso público (aprovado pela Câmara Municipal em 16.11.2020).  
 
Abordei o artigo 24 º do programa de procedimento referente ao «preço anormalmente 
baixo». Nos termos do art.º 24.º está determinado que se considera «preço anormalmente 
baixo» o seguinte: “O preço apresentado a um lote será considerado anormalmente baixo se 
o mesmo for 10% ou mais inferior ao preço base do lote em questão”. Ora, preço igual ou 
inferior a 49.342,52€ para o lote 1 e 80.848,06 para o lote 2 é considerado anormalmente 
baixo. 
 
As propostas apresentaram os seguintes valores: 
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O problema que se coloca não tem que ver com a empresa a quem foi adjudicado o serviço 
pela Sr. Presidente, que até achamos que já fez muito trabalho nesta área até em articulação 
com outra empresa que ganhou concursos anteriores, o que está em causa é o não 
cumprimento do programa de procedimento. A proposta admitida apresentou um valor de 
49.032,56€ (lote 1) e 80.396,52€ (lote 2), ou seja, 5.792,47€ (lote 1) e 9.434,66€ abaixo do 
preço base – preço anormalmente baixo (superior a 10% do permitido no programa de 
procedimento). 
 
 
Lemos o parecer do Dr. Luís Verde de Sousa de 31.12.2020 para tornar inequívoco o 
problema que o processo apresenta, cujo teor deve ser considerado na íntegra para a 
presente ata.  
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Referi ainda que houve vários concorrentes que reclamaram, sendo que, como refere o 
parecer do Dr. Luís Verde de Sousa, das pronúncias apresentadas são apontadas duas 
razões para a exclusão da proposta admitida: a) a não apresentação dos esclarecimentos de 
um preço anormalmente baixo com a proposta; b) o facto dos esclarecimentos apresentados, 
na sequência do pedido efetuado pelo júri, se revelarem insuficientes para justificar a 
seriedade do preço da proposta. 
 
O problema central do processo é claramente explicado no referido parecer nos pontos 8 e 9, 
designadamente: “8. No que respeita à segunda razão, os esclarecimentos prestados pelo 
concorrente cujo preço é anormalmente baixo parecem-me, de facto, insuficientes, sobretudo 
quando comparados com o nível de exigência colocado em anterior procedimento com o 
mesmo objeto (conforme se refere numa das pronúncias). 9. Perante este cenário, deverá o 
júri ponderar a exclusão da proposta, pelos esclarecimentos se revelarem insuficientes, ou 
avançar com um novo pedido de esclarecimentos”. 
 
Para além deste problema é um outro que tem que ver com o contrato em que o mesmo é 
assinado em 05Jan2021 e produz efeitos a 4Jan2021, o que é absolutamente inaceitável. 
Ora face ao exposto, estamos perante uma violação do Código da Contratação Pública. 
VOTO CONTRA  
Declaração de VOTO” 
 
 
Para além da Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro, também a Sr.ª Vereadora Lara Lino 
levantou a questão do preço anormalmente baixo. 
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A Sr.ª Vereadora Célia Guerra referiu que o júri entendeu avançar para esta adjudicação 
por estarem em causa valores mínimos.  
O que a Sr.ª Presidente quis, com este despacho, foi garantir que as crianças iam ter este 
serviço no início do ano. O próprio Dr. Luís Verde diz no seu parecer que a proposta, pelos 
valores, demonstra ser uma proposta aos valores do mercado. Acima de tudo está o serviço 
que queremos prestar às crianças e às famílias, daí seguir este caminho apontado pelo Dr. 
Luís Verde. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que qualquer jurista aponta sempre o caminho 
a seguir, não é uma opção. 
Se a Sr.ª Vereadora queria ter o serviço em janeiro tinha que avançar com muito maior 
antecedência. A responsabilidade não é sua. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra entende que também é, uma vez que a Sr.ª Vereadora Ana 
Alves Monteiro queria um parecer da CCDR. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que quis o parecer porque o processo não 
vinha bem instruído, sendo a responsabilidade de quem tem o pelouro. 
 
Seguiu-se uma troca de palavras entre as duas Sr.ªs Vereadoras. 
 
A Sr.ª Presidente lembrou à Sr.ª Vereadora que este ano foi, infelizmente, um ano atípico, 
com duas entradas de ano letivo.  
Este processo decorreu de acordo com as regras da Contratação Pública. É verdade que a 
Sr.ª Vereadora Ana pediu um parecer da CCDR, e houve efetivamente um atraso na 
resolução, mas com a situação atual há necessidade de dar às crianças e às famílias estes 
serviços. 
Com as garantias da empresa em prestar este serviço e com a informação que tem de que é 
um procedimento legal, fez este despacho. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que está esclarecida e pode votar. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino referiu que a Sr.ª Vereadora Ana já elencou o historial de todo o 
processo, e lembrou que sempre alertaram para os prazos, tendo a Sr.ª Vereadora Célia 
respondido sempre para não se preocuparem, por isso não aceita que seja da sua 
responsabilidade e lamenta que isto aconteça num processo para as crianças. 
Também não concorda com o critério de adjudicação, pois não se mudam as regras de um 
concurso público a meio do procedimento que está a decorrer. 
Não concorda, como é óbvio, e como é um assunto muito delicado, pretende saber, caso 
ratifiquem o despacho, quais as consequências para os Vereadores, se os concorrentes 
forem para Tribunal? 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que o enquadramento feito pela Sr.ª 
Vereadora Ana está correto, e não pode deixar de lamentar que não tenham recebido o 
parecer do consultor, porque é um parecer importante, e também não entende que não 
tenham falado com os Vereadores sobre este processo com toda a transparência, e que 
hoje, na apresentação do ponto, haja toda a ligeireza. 
Mas não, não dão “o braço a torcer” e fazem da falta de humildade a sua forma de estar. 
A Marinha Grande não é uma ilha, a pandemia não existe só aqui, porque foi ver e nos 
outros municípios nada disto acontece, só aqui é que há estas trapalhadas! Há pandemia em 
todo o lado, estas trapalhadas é que só aqui. 
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É a falta de competência, mais uma vez! A Sr.ª Presidente e a Sr.ª Vereadora, no exercício 
do cargo para que foram eleitas, é que são incompetentes, e não é nada contra as Senhoras. 
Mas agora vêm dizer que a culpa é da oposição, que obstaculiza.  
Não, não é nada disso. Há falta de transparência e até de lealdade. 
 
A Sr.ª Presidente pediu à Sr.ª Vereadora Alexandra a orientação em relação à votação da 
ratificação do despacho. 
A Sr.ª Vereadora Alexandra disse que lhe dirá quando colocar a votação. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino insistiu na resposta à questão: quais as consequências se os 
concorrentes forem para Tribunal? 
 
A Sr.ª Presidente disse que não lhe pode dar agora essa resposta, até porque não tem 
conhecimento de qualquer reclamação. 
Sugeriu deixar o ponto suspenso, se lhe permitirem, para ter a justificação, e depois virá com 
a data da reunião de Câmara de hoje. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho insurgiu-se contra este pedido, dizendo que já 
basta. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro informou que aquilo que está aqui em causa é a 
responsabilidade financeira sancionatória, só isso! 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que já tinha essa informação, apenas queria a 
confirmação da Sr.ª Presidente. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra referiu que, em primeiro lugar, não há qualquer fundamento 
legal para excluir o primeiro concorrente, e em segundo lugar quer dizer que o primeiro 
concorrente cumpre o caderno de encargos, e só há responsabilidade se se provar que há 
dolo e o que esteve em análise foi o bem-estar das famílias e das crianças, e por isso pede 
que antes de votarem pensem bem. 
 
A Sr.ª Presidente disse que corroborava as palavras da Sr.ª Vereadora Célia Guerra, e das 
informações dadas também entende que não se está a incorrer em qualquer situação ilegal, 
e de toda a análise a adjudicação está feita corretamente à empresa, não há dolo no 
processo, e por isso põe à votação a proposta de ratificação. 
 
 
4 - Presente o despacho n.º 558/CF/DAF/2020, datado de 31 de dezembro de 2020, da 
Presidente da Câmara Municipal, que se transcreve na íntegra:  
  
“Considerando que em reunião camarária de 16 de novembro de 2020, foi deliberada a 
abertura do P.A. N.º 142/2020-AP/DDC, com o objeto “Atividades de animação e apoio à 
família (AAAF), componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas 
escolares” de 4 janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021, através de procedimento de concurso 
público com publicação no JOUE, nos termos dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, 
n.º 1, alínea a), para os efeitos do disposto no artigo 38.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos.   
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Considerando que a 18 de novembro de 2020 o procedimento foi publicado na 2.ª série do 
Diário da República e que a 22 de dezembro de 2020, o júri publicou o relatório preliminar, e 
que nos termos do preceituado no artigo 147º do Código dos Contratos Público, o júri, no 
mesmo dia, enviou aos concorrentes, o relatório preliminar, para se pronunciarem, por 
escrito, no prazo de cinco dias úteis, ao abrigo do direito de audiência prévia, cujo prazo 
terminou às 23:59 do dia 30 de dezembro de 2020.  
  
Considerando que foram apresentadas pronúncias em sede de audiência prévia por três 
concorrentes e que após a sua análise, o júri, disponibilizou o relatório final a 31 de 
dezembro de 2020, no qual é proposta a adjudicação dos lotes 1 e 2, do P.A. N.º 142/2020-
AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à família 
(CAF), e dinamização de bibliotecas escolares” de 4 janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021, 
face ao critério de adjudicação definido, nomeadamente o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliação do preço mais baixo, por lote, 
às propostas apresentadas pelo concorrente ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES, IPSS, 
pelo valor de 49.032,56 €, para o LOTE 1 e pelo valor de 80.396,52€, para o LOTE 2, 
acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, por se tratarem das propostas que apresentam o 
mais baixo preço para ambos os lotes.  
  
Considerando que o órgão competente para a determinar a adjudicação do P.A. N.º 
142/2020-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), componente de 
apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares” de 4 janeiro de 2021 a 30 de 
abril de 2021 é a Câmara Municipal da Marinha Grande.  
  
Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 41.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, as 
reuniões extraordinárias têm de ser convocadas com, pelo menos, dois dias de antecedência 
e que não é possível na presente data proceder ao seu agendamento, por não existirem dias 
disponíveis para o efeito e considerando que tem de ser garantida a celebração do contrato 
para as atividade terem inicio na próxima segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021, 
justificando-se o carácter de urgência por forma a garantir, o início das atividades objeto do 
contrato a celebrar, no dia 4 de janeiro de 2021, sendo necessário proceder de imediato à 
notificação da adjudicação do P.A. N.º 142/2020-AP/DDC, por forma a que o adjudicatário 
proceda à entrega dos documentos de habilitação e à prestação da caução com vista a 
celebrar o contrato com a maior brevidade possível.  
  
O presente contrato tem autorização para a assunção de encargos plurianuais concedida 
pela Assembleia Municipal na sua sessão de 16/12/2019, em cumprimento do disposto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual. A 
despesa tem enquadramento orçamental na classificação orgânica/económica 06/020220, na 
ação do PAM 2018/A/70, conforme Documentos Previsionais do ano de 2020, aprovados na 
sessão da Assembleia Municipal de 16/12/2019 e respetivas modificações aprovadas até à 
presente data.  
  
Considerando que face exposto anteriormente é legalmente admissível a emissão do 
presente despacho, que deve ser ratificado na próxima reunião da Câmara Municipal, de 
acordo com o artigo 35.º, n.º 3, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.   
  
Assim e nos termos do relatório final, datado de 31/12/2020, que integra o processo 
administrativo, aprovo a proposta dele constante e nos termos dos artigos 148º, 73º, n.º 1, e 
36º n.º 1 todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008 de  
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29 de janeiro, na redação dada pelo decreto–lei n.º111-B/2017, de 31 de agosto, em 
conjugação com o artigo 18º, n.º 1, alínea a) e artigo 22.º n.º 3, ambos do Decreto-lei 197/99, 
de 8 de Junho, e com o artigo 35º n.º 1, alínea f) e g), do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
adjudico as “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à 
família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares” a realizar de 4 janeiro de 2021 a 30 
de abril de 2021, à proposta apresentada pelo concorrente ASSOCIAÇÃO TEMPOS 
BRILHANTES, IPSS, NIPC 510815669, pelo valor de 49.032,56 €, para o LOTE 1 e pelo 
valor de 80.396,52€, para o LOTE 2, perfazendo o valor global de 129.429,08€, todos os 
valores acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, por se tratarem das propostas que 
apresentam o mais baixo preço para ambos os lotes.  
  
Mais aprovo a minuta do contrato, de acordo com o artigo 98º, nº1, do Código dos Contratos 
Públicos e determino que seja efetuada a notificação ao adjudicatário para apresentar os 
documentos de habilitação, e prestar a caução, no valor global de 3.235,73€., nos termos 
do disposto no Programa de Procedimento.  
  
Mais designo como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Maria José Andrade, a qual será substituída nas suas faltas ou impedimentos 
pela trabalhadora Paula Sardinha.  
  
Para o registo orçamental do presente contrato, foi emitida a contração de dívida n.º 6744, 
estando previstos 129.429,08 euros, no ano de 2021, valores com IVA incluído à taxa legal 
aplicável, tendo sido registados os encargos em anos seguintes em 31/12/2020.  
  
Mais determino que o presente despacho seja presente à próxima reunião de Câmara 
Municipal da Marinha Grande para ratificação.”  

  
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 35º n.º 3, do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, ratificar o despacho n.º 558/CF/DAF/2020 de 31 de dezembro da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal.  
  
Colocada a votação, esta proposta foi rejeitada por maioria, com 4 votos contra dos 
Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito, das Sr.ªs Vereadoras da 
CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino, e 3 votos a favor, do Sr. Vereador Carlos 
Caetano, da Sr.ª Vereadora Célia Guerra e da Sr.ª Presidente da Câmara. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM proferiram a seguinte declaração de voto: 
“Analisado o processo, tendo-se verificado que a Sr.ª Presidente procedeu à adjudicação das 
Atividades de animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à família (CAF), e 
dinamização de bibliotecas escolares” de 4 janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021 à empresa 
ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES, IPSS a qual apresentou um preço anormalmente 
baixo nos termos do previsto no art.º 24.º do caderno de encargos, o processo levanta 
problemas de legalidade, isto é, a proposta nunca poderia ter um valor igual ou inferior a 
49.342,52€ para o Lote 1 e 80.848,06€ para o Lote 2, o que não foi o caso. 
 
Atenta às reclamações dos restantes concorrentes e ao parecer que consta do processo 
físico, emitido pelo Dr. Luís Verde de Sousa no dia 31Dez2020às12h47, designadamente 
quanto à seguinte matéria cujo teor transcrevo: “no que respeita à segunda razão, os 
esclarecimentos prestados pelo concorrente cujo preço é anormalmente baixo parecem-me, 
de facto, insuficientes, sobretudo quando comparados com o nível de exigência colocado em 
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anterior procedimento com o mesmo objeto” (sic). O mesmo parecer, acrescenta ainda que 
“Perante este cenário, deverá o júri ponderar a exclusão da proposta, por os esclarecimentos 
se revelarem insuficientes, ou avançar com um novo pedido de esclarecimentos” o que, 
palavras nossas, não veio a suceder.  
 
Face ao exposto, considerando que o júri não entendeu avançar com novo pedido de 
esclarecimentos, cf. sugerido pelo Dr. Luís Verde de Sousa, os vereadores do MpM 
consideram que o ato da adjudicação à entidade ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES, 
IPSS que apresentou o preço anormalmente baixo, sem justificação fundamentada e 
suficiente do preço, é posto em risco por violação do CCP. 
 
Já no verão tínhamos levantado o problema deste procedimento estar repartido em três e da 
necessidade de o tratar atempadamente. Chegámos a este limite. Este processo é mais um 
exemplo de que tudo é deixado para a última hora e depois em cima do tempo se praticam 
atos que prejudicam todos os intervenientes, em especial as crianças e famílias. 
 
Quanto ao contrato, também temos reservas quanto ao facto de ele ter sido assinado em 
05Jan2021 e produzir efeitos a 04jan2021, o que não nos parece razoável. Ora, só pode 
haver serviço prestado depois das partes contraentes subscreverem o acordo. Qualquer 
serviço prestado antes da assinatura do contrato é realizado com base em que relação 
jurídica de compromisso? 
 
Assim, os vereadores do MpM votam contra a ratificação do despacho n.º 558/CF/DAF/2020 
da Sr.ª Presidente que pratica o ato de adjudicação do serviço à empresa em apreço e 
consequentemente também não ratificam o Despacho n.º 01/2021 da Sr.ª Presidente 
referente ao contrato.”  
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU proferiram a seguinte declaração de voto: 
“Votámos contra porque entendemos que os termos da adjudicação não estão claros, 
enfermando de questões de natureza jurídica que devem ser esclarecidas. Lamentamos que, 
do processo dado a conhecer aos vereadores, não constem todos os elementos e 
nomeadamente o parecer do consultor para esta área, avençado desta autarquia, Dr. Luís 
Sousa, o qual é não nos pode deixar confortáveis nesta ratificação. O processo não foi 
tratado atempadamente com a responsabilidade que esta contratação deveria merecer por 
parte da Srª Presidente e Vereadora com o pelouro da educação. Mais uma vez somos 
confrontados com situações gravíssimas, resultantes de uma clara incompetência de quem 
gere a autarquia e o pelouro, sendo sempre tudo feito em cima do joelho, de forma altamente 
irresponsável e atabalhoada e que só podia dar nisto. A responsabilidade financeira 
resultante da ratificação de um despacho ilegal, num procedimento de milhares de euros, 
recai sobre os vereadores que aprovarem as ilegalidades.” 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Entendemos que não existe qualquer dolo sobre esta matéria. 
Aquilo que falam de preço anormalmente baixo foi dada a resposta pela empresa e 
justificada devidamente e trata-se de um valor irrisório de 0,1€/hora. 
Essa resposta da empresa foi justificada pela melhor gestão dos recursos humanos que se 
encontram já no terreno e, portanto, aos serviços da própria empresa. 
É lamentável que no decorrer desta reunião se tenha proposto o alargamento das AAAF’s e 
das CAF’s às famílias agora em situação de pandemia, dizendo uma coisa e fazendo outra, 
pois certamente têm consciência que estão a prejudicar estas mesmas famílias e as crianças 
que com a não ratificação do despacho põem já em causa que a partir de amanhã não possa 
haver este serviço. 
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Da parte da análise que me foi indicada e analisada pelos serviços, não existe qualquer 
violação do CCP. 
A ligeira diferença de preço relativamente ao preço de todas as demais propostas e mesmo à 
média dos preços dessas demais propostas, contribui para demonstrar que se trata de uma 
proposta com preços de mercado.” 
 
Esta declaração foi subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Caetano e pela Sr.ª Vereadora 
Célia Guerra. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

 
8. Aprovação do projeto de execução do “CENTRO INTERPRETATIVO DE ARTE 

XÁVEGA E CULTURA AVIEIRA” 
 
A Sr.ª Presidente solicitou a presença do Arqt.º Miguel Figueiredo, da Divisão de Gestão 
do Território, que explicou o projeto que tem acompanhado e desenvolvido. 
 
Terminada a apresentação, a Sr.ª Presidente agradeceu a explicação, deu os parabéns 
ao Arqt.º Miguel Figueiredo pelo projeto, e colocou a votação a seguinte proposta: 
 
5 - Presente Informação n.º MF/01/2021, da Divisão de Gestão do Território, datada de 04 de 
janeiro de 2021, que se dá por integralmente reproduzida e fica anexa, propondo a 
aprovação do projeto de execução do “CENTRO INTERPRETATIVO DE ARTE XÁVEGA E 
CULTURA AVIEIRA”, localizado na Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho da 
Marinha Grande; 
 
Presentes os seguintes projetos em fase de estudo prévio: 

◦ Arquitetura; 
◦ Estruturas, estabilidade e fundações; 
◦ Escavação e contenção periférica; 
◦ Instalações, equipamentos e sistemas elétricos; 
◦ Instalações, equipamentos e sistemas de comunicação; 
◦ Instalações, equipamentos e sistemas de abastecimento de água; 
◦ Instalações, equipamentos e sistemas de drenagem de águas residuais; 
◦ Instalações e equipamentos mecânicos de ventilação e climatização; 
◦ Instalações, equipamentos e sistemas de SCIE; 
◦ Estudo de comportamento térmico; 
◦ Plano de segurança e saúde – fase de projeto; 
◦ Plano de gestão de resíduos da construção e demolição; 
◦ Plano de mobilidade. 
 
O presente projeto de execução assegura o cumprimento integral das disposições contidas 
no Código de Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua redação atual, assim como o estipulado na portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho e 
outras normas técnicas e legislação em vigor.  
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Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea f) da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atua, delibera aprovar o Projeto de execução do 
“CENTRO INTERPRETATIVO DE ARTE XÁVEGA E CULTURA AVIEIRA”, localizada na 
Praia de Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

9. “PROJETO CICLOVIA DO LIS LEIRIA - MARINHA GRANDE” - APROVAÇÃO DO 

PROJETO DE EXECUÇÃO 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano solicitou a presença do Dr. Pedro Teiga, que apresentou o 
projeto. 
 
Terminada a apresentação, a Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Na reunião de 21.12.2020 foram retirados para reagendamento dois pontos: 

● 30. PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E O MUNICÍPIO DA MARINHA 
GRANDE PARA A EXECUÇÃO DA CICLOVIA DO RIO LIS”  

● 31. “PROJETO CICLOVIA DO LIS LEIRIA - MARINHA GRANDE” - APROVAÇÃO 
DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

 
Por que razão nesta reunião não volta a ser agendado o ponto do Protocolo? A presidente 
refere que não foi preparado a tempo. 
Nessa mesma reunião o projeto apresenta pareceres externos desfavoráveis em algumas 
matérias. À data de hoje os pareceres dessas entidades já são favoráveis? A Sr.ª presidente 
confirma que sim.”  
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
6 - Presente projeto de execução elaborado para a Ciclovia do Lis - Leiria - Marinha Grande 
que assegura o cumprimento integral das disposições contidas no Código de Contratos 
Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, assim como o estipulado 
na portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho e outras normas técnicas e legislação em vigor, 
composto pelos seguintes elementos: 
 
⚫ Peças escritas 

◼ Termos de responsabilidade; 
◼ Memória Descritiva; 
◼ Mapa de quantidades; 
◼ Estimativa Orçamental; 
◼ Fichas Técnicas; 
◼ Condições Técnicas Especiais; 
◼ Plano de Segurança e saúde no Trabalho; 
◼ Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 
◼ Plano de Gestão e manutenção da Vegetação; 
◼ Plano de Comunicação; 
◼ Plano de Participação Pública; 
◼ Plano de Acessibilidades; 
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⚫ Peças Desenhadas 
◼ 01_1 _PGEnquadra_Carta Militar 
◼ 01_2_PEnquadra_Ortofotomapa 
◼ 01_3_PEnquadra_Legitimidade 
◼ 02_PLocalizacao: 
◼ 03_PG_Ciclovia; 
◼ 04_PG_Entradas; 
◼ 05_PD_Abates; 
◼ 06_PPlantacao; 
◼ 07_PConstrucao; 
◼ 08_PTransversal; 
◼ 09_PLongitudinal; 

 
Presente informação técnica, com a referência n.º IA/02/2020, da Divisão de Gestão do 
Território, datada de 12 de janeiro de 2021, que se dá por integralmente reproduzida e fica 
anexa, propondo a aprovação do projeto de execução para a “CICLOVIA DO RIO LIS - 
LEIRA - MARINHA GRANDE”, no troço que se localiza no concelho da Marinha Grande; 
 
Presentes pareceres emitidos pelas diversas entidades para a área de intervenção do projeto 
de execução, os quais se anexam à presente deliberação. 
 
O teor dos pareceres emitidos encontra-se sintetizado no quadro infra: 
 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE SENTIDO DO PARECER 
IDENTIFICAÇÃO 

DO ANEXO 

ADCL Águas do Centro Litoral  parecer favorável ANEXO 1 

ANACOM Autoridade Nacional de Comunicações parecer favorável ANEXO 2 

APA - ARHC Agência Portuguesa do Ambiente, 
Administração da Região Hidrográfica 
do Centro 

parecer favorável condicionado à 
obtenção do titulo de utilização do 
domínio hídrico, o qual foi solicitado a 
24.09.20 (REQ_CONS_480608) 

ANEXO 3 

CCDRC - REN Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro, 
relativamente à utilização de solos 
afetos à Reserva Ecológica Nacional 
(REN) 

parecer favorável  ANEXO 4 

DGADR Direcção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 

parecer favorável condicionado ANEXO 5 

DRAPC Direção Regional de Agricultura e 
Pescas do Centro 

parecer favorável condicionado ANEXO 6 

EDP EDP - Distribuição Energia, S.A. parecer favorável ANEXO 7 

ICNF Instituto da Conservação da Natureza 
e Florestas 

parecer favorável ANEXO 8 

IP- Infraestruturas 
de Portugal 

Infraestruturas de Portugal parecer favorável condicionado ANEXO 9 

 
A Câmara Municipal analisou o projeto de execução, a informação técnica anexa, os 
pareceres emitidos e todos os elementos apresentados e, acordo com o disposto no 
artigo 33º, n.º 1, alínea f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
delibera aprovar o projeto de execução para a “CICLOVIA DO LIS LEIRIA - MARINHA 
GRANDE”, no troço localizado no concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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GESTÃO URBANÍSTICA 

 
10. Req.º nº 1049/20, datado de 29/09/2020 - Proc.º n.º 361/20, datado de 29/09/2020 

- José Estêvão Filipe dos Santos Tovim 
 
7 - Presente pedido de informação prévia relativo à viabilidade de “Construção de Edifício 
de Habitação Multifamiliar”, incidente sobre um prédio urbano sito na rua Infante D. 
Henrique, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o n.º 16575 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob 
o artigo n.º 20382-P, apresentado por José Estêvão Filipe dos Santos Tovim, com o NIF 
116965495, com residência em rua Luís de Camões, s/n, freguesia e concelho de Marinha 
Grande. 
 
Presente “Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos – Construção”, emitida pela 
APA – Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., com o n.º A02261.2020.RH4A, válida até 
2022/11/30. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços, datados de 2021/01/08, a enquadrar 
devidamente a pretensão. 
 
Após análise do pedido de informação prévia relativo à viabilidade de “Construção de 
Edifício de Habitação Multifamiliar”, incidente sobre um prédio urbano sito na rua 
Infante D. Henrique, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 16575 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo n.º 20382-P, apresentado por José Estêvão 
Filipe dos Santos Tovim, com o NIF 116965495, com residência em rua Luís de 
Camões, s/n, freguesia e concelho de Marinha Grande, e considerando os pareceres 
técnicos constantes do processo, a Câmara delibera: 
 
Informar SER VIÁVEL a pretensão requerida, sendo que, em eventual pedido de 
licenciamento a apresentar, nos termos agora propostos, o mesmo ficará 
condicionado à verificação dos seguintes pontos: 
1. Atualização da área do prédio junto da Conservatória do Registo Predial, face à 

área aferida no Levantamento Topográfico entregue; 
2. A ligação pedonal pública entre o passeio junto ao prédio na rua Infante D. 

Henrique e o passeio do lado da Rua dos Bombeiros Voluntários, deverá ser objeto 
de projeto de arranjos exteriores que integre a requalificação da linha de água 
existente, com prévia consulta aos respetivos serviços, nomeadamente quanto às 
infraestruturas a executar, tipo de materiais a prever para o pavimento e o tipo de 
iluminação pública a contemplar; 

3. Criação de ilhéu separador com a forma de triângulo de modo a segregar os 
movimentos de entrada e saída de veículos “na mão”, ou seja, não são permitidas 
viragens à esquerda; 

4. Remoção e colocação do poste de iluminação pública existente na entrada atual de 
acordo com os novos alinhamentos propostos; 

5. Remoção de painel de pré-aviso de rotunda e colocação noutro espaço de acordo 
com os novos alinhamentos propostos; 

6. Deverão ser apresentados elementos gráficos aquando da elaboração do projeto de 
licenciamento, representativos dos condicionalismos referidos. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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11. Req.º nº 813/20, datado de 29/07/2020 - Proc.º n.º 241/20, datado de 29/07/2020 - 
ICEBEL - Comércio de Máquinas e Desenvolvimento Industrial Lda. 

 
8 - Presente pedido com o registo n.º 813/20, datado de 29/07/2020, referente ao 
licenciamento de ampliação de uma unidade industrial sita no n.º 53 da rua 1º de Janeiro, na 
Amieirinha, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob 
o n.º 11152 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 16298, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 241/20, com 
data de entrada de 29/07/2020, apresentado por ICEBEL - Comércio de Máquinas e 
Desenvolvimento Industrial Lda, detentora do NIPC 501 735 283, com sede na rua 1º de 
Janeiro, n.º 53, Amieirinha, freguesia e concelho da Marinha Grande, a solicitar a aprovação 
do respetivo projeto de arquitetura; 
 
Presente informação técnica, datada de 06/01/2021, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 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 a ampliação de uma unidade industrial sita no n.º 53 da 
rua 1º de Janeiro, na Amieirinha, no prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 11152 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 16298, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o 
processo de licenciamento n.º 241/20, com data de entrada de 29/07/2020, apresentado 
por ICEBEL - Comércio de Máquinas e Desenvolvimento Industrial Lda, detentora do 
NIPC 501 735 283, com sede na rua 1º de Janeiro, n.º 53, Amieirinha, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
1.- Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projetos de 
especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE; 
2 – Assegurar a execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar 
como necessários à correta conclusão da obra, nomeadamente ao nível dos espaços 
públicos confinantes. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

12. Req.º nº 656/20, datado de 19/06/2020 - Proc.º n.º 180/20, datado de 19/06/2020 - 
Moldes RP - Indústria de Moldes, S.A. 

 
9 - Presente pedido com o registo n.º 656/20, datado de 19/06/2020, referente a legalização 
de alterações e ampliação de uma unidade industrial, sita da rua José Alves Júnior, n.º 411, 
no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 19938 
e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19849-P, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 180/20, com data de 
entrada de 19/06/2020, apresentado por Moldes RP - Indústria de Moldes, S.A., com o 
NIPC 504206028, com sede na rua José Alves Júnior, n.º 411, Albergaria, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a solicitar a aprovação do respetivo projeto de arquitetura; 
 
Presente informação técnica, datada de 05/01/2021, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 
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Após a análise do pedido, 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 a legalização de alterações e ampliação de uma unidade 
industrial, sita da rua José Alves Júnior, n.º 411, no prédio registado na Conservatória 
do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 19938 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo n.º 19849-P, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 180/20, com data de entrada de 19/06/2020, 
apresentado por Moldes RP - Indústria de Moldes, S.A., com o NIPC 504206028, com 
sede na rua José Alves Júnior, n.º 411, Albergaria, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, com o condicionalismos de apresentar, no prazo de seis meses a contar da 
data da notificação, os projetos de especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do 
artigo 20º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

13. Req.º nº 1251/20, datado de 16/11/2020- Proc.º n.º 262/18, datado de 09/07/2018 - 
Susana Biscaia Gonçalves e Venceslau Abreu Parreira 

 
10 - Presente requerimento n.º 1251/20, datado de 2020/11/16, constante do processo 
camarário n.º 262/18, subscrito por Susana Biscaia Gonçalves, com o NIF 175993530 e por 
Venceslau Abreu Parreira, com o NIF 116423609, ambos residentes em rua 25 de Abril, n.º 
35, lugar de Vieira de Leiria, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, 
referente às alterações ao licenciamento da obra de “Construção de uma moradia e muro 
de vedação”, a incidir sobre um prédio misto, sito em beco das Palheiras, lugar de 
Barqueiro, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 3814, e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 1270 e matriz predial rústica sob o artigo número 1176, da 
freguesia de Vieira de Leiria, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção n.º 
12/20, datado de 2020/01/21, com termo em 2022/01/20. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2021/01/12, referente ao projeto 
de alterações ao projeto de arquitetura anteriormente aprovado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação – RJUE, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento das alterações à obra de “Construção de uma moradia e muro de 
vedação”, a incidir sobre um prédio misto, sito em beco das Palheiras, lugar de 
Barqueiro, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 3814, e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo número 1270 e matriz predial rústica sob o artigo número 
1176, da freguesia de Vieira de Leiria, com o número de processo 262/18, com data de 
entrada em 2018/07/09, apresentado por Susana Biscaia Gonçalves, com o NIF 
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175993530 e por Venceslau Abreu Parreira, com o NIF 116423609, ambos residentes 
em rua 25 de Abril, n.º 35, lugar de Vieira de leiria, freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande por as referidas obras de alterações se enquadrarem no 
n.º 3 do art. 83.º do referido regime jurídico. 
 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º 
do RJUE, deverão apresentar os projetos de alterações aos projetos das 
especialidades anteriormente aprovados, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de alterações ao projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

14. Req.º nº 1302/20, datado de 04/12/2020 - Proc.º n.º 98/19, datado de 15/03/2019 - 
Pedro Henrique de Sousa Russo 

 
11 - Presente requerimento n.º 1302/20, datado de 2020/12/04, constante do processo 
camarário n.º 98/19, subscrito por Pedro Henrique De Sousa Russo, com o NIF 
233867058, com residência em rua Lopes, n.º 24, r/c esq.º, 1400-195 Lisboa, referente ao 
pedido de licenciamento das alterações à obra de “Alteração e ampliação de moradia, 
construção de muros, anexo e piscina”, incluino “Obra de demolição de construções”, 
a incidir sobre um prédio misto, sito em rua António de Sousa Calado, n.º 6, lugar de 
Figueiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 20614 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 20454-P e na matriz rústica sob o artigo número 6196, para a qual foi emitido 
o Alvará de Obras de Alteração e Ampliação n.º 75/19, datado de 2019/08/19, válido até 
2021/08/19. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/01/07, a enquadrar devidamente a 
pretensão. 
 
Presente requerimento n.º 1337/20, datado de 2020/12/17, pelo qual foram anexados ao 
processo, os correspondentes projetos de alterações aos projetos das especialidades 
anteriormente aprovados, dispondo de parecer dos serviços datado de 2021/01/07.  
 
Após a análise da pretensão e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento das 
alterações à obra de “Alteração e ampliação de moradia, construção de muros, anexo 
e piscina”, incluino “Obra de demolição de construções”, a incidir sobre um prédio 
misto, sito em rua António de Sousa Calado, n.º 6, lugar de Figueiras, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 20614 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
20454-P e na matriz rústica sob o artigo número 6196, com o número de processo 
98/19, com data de entrada em 2019/03/15, apresentado por Pedro Henrique de Sousa 
Russo, com o NIF 233867058, com residência em rua Lopes, n.º 24, r/c esq.º, 1400-195 
Lisboa. 
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Mais delibera informar o requerente que deverá, nos termos do disposto no n.º 7 do 
artigo 27.º do RJUE, requerer o aditamento ao alvará de Obras de Alteração e 
Ampliação n.º 75/19, apresentando para o efeito o respetivo original. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

15. Req.º nº 1242/20, datado de 12/11/2020 - Proc.º n.º 169/19, datado de 14/05/2019 
- Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda. 

 
12 - Presente requerimento n.º 1242/20, datado de 2020/11/12, constante do processo 
camarário n.º 169/19, subscrito por Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda., com o 
NIPC 507064755, com sede em rua Direita, n.º 5, lugar de Casal Novo, freguesia de Amor, 
concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de 
edifício de habitação multifamiliar de 5 fogos e muros”, a incidir sobre um prédio rústico, 
sito na Esquerda, lugar de Almoínha Velha, freguesia de Moita, concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça Grande sob o número 109 
e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 113, dispondo de projeto de 
arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2020/09/21.  
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/12/09, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de edifício de habitação multifamiliar de 5 fogos e muros”, a incidir sobre um prédio 
rústico, sito na Esquerda, lugar de Almoinha Velha, freguesia de Moita, concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça Grande 
sob o número 109 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 113, com o 
número de processo 169/19, com data de entrada em 2019/05/14, apresentado por 
Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda., com o NIPC 507064755, com sede em rua 
Direita, n.º 5, lugar de Casal Novo, freguesia de Amor, concelho de Leiria. 
 
Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 
76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

16. Req.º nº 1332/20, datado de 16/12/2020 - Proc.º n.º 85/20, datado de 10/03/2020 - 
SUBCILVA – Sociedade de Construções, Lda 

 
13 - Presente requerimento n.º 1332/20, datado de 2020/12/16, constante do processo 
camarário n.º 85/20, subscrito por SUBCILVA – Sociedade de Construções, Lda., com o 
NIPC 502767634, com sede em Estrada Nacional n.º 356, n.º 13, Casal do Marra, freguesia 
de Batalha, concelho de Batalha, referente ao pedido de licenciamento da obra de  
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“Construção de habitação unifamiliar e muros”, incluindo a “Demolição de edificação” 
existente, a levar a efeito sobre um prédio misto sito na Travessa da Fonte de Albergaria, 
lugar de Albergaria, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20491 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo número 4590 e matriz predial rústica sob o artigo número 4025, dispondo de 
projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2020/11/02.  
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/01/06, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de habitação unifamiliar e muros”, incluindo a “Demolição de edificação” existente, a 
levar a efeito sobre um prédio misto sito na Travessa da Fonte de Albergaria, lugar de 
Albergaria, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20491 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 4590 e matriz predial rústica sob o artigo número 4025, 
com o número de processo 85/20, com data de entrada em 2020/03/10, apresentado 
por SUBCILVA – Sociedade de Construções, Lda., com o NIPC 502767634, com sede 
em Estrada Nacional n.º 356, n.º 13, Casal do Marra, freguesia de Batalha, concelho de 
Batalha, com os seguintes condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente os passeios ao longo das estremas do prédio confinantes com a 
Travessa da Fonte de Albergaria e Rua 2, em bloco de betão, com as dimensões de 
0,10mx0,20mx0,06m, após execução de camada de base em “tout-venant” com 
0,15m de espessura. Os lancis deverão ser em betão pré-fabricado com uma largura 
de 0,15m e nas zonas das entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m 
de largura e lancil lateral com cantos de acabamento. O lancil de valeta a aplicar na 
Rua 2 poderá ser do tipo “Litoprel” ou equivalente – lancil segurança, com as 
dimensões de 0,40mx0,20mx0,15m. Deverá ser reposicionado para o novo 
alinhamento do passeio na Travessa da Fonte de Albergaria, o sumidouro existente. 

2. Cedência para domínio público das faixas de terreno totalizando a área de 113,56m2, 
ao longo da frentes do prédio confinantes com a Travessa da Fonte de Albergaria e 
Rua 2, conforme configuração constante da peça gráfica correspondente à 
“PLANTA DE CEDÊNCIAS PARA DOMÍNIO PÚBLICO”, com o número “01.01”, 
datada de “OUTUBRO 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 388/20, datado 
de 2020/03/10, 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 do disposto no n.º 1 do art. 
76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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17. Req.º nº 1364/20, datado de 28/12/2020 - Proc.º n.º 460/19, datado de 23/12/2019 
- Santos Barosa - Vidros, S.A. 

 
14 - Presente pedido com o registo n.º 1364/20, datado de 28/12/20, relativo a alterações 
em obra, realizadas ao abrigo do artigo 83º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, no edifício em construção ao abrigo do 
alvará de licença de construção n.º 38/20, em vigor até 02/06/2021, no terreno constituído 
pelos prédios registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.º 
2048, 4025, 6801, 15292, 16560 e 407, inscritos na matriz predial urbana respetivamente 
sob os artigos n.º 19343, 14886, 12876, 17851, 4539 e 9780, e pelos prédios registados na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.º 15954, 6040, 6278, 16510, 
16561 e 17015, inscritos na matriz predial rústica respetivamente sob os artigos n.º 2664, 
2582, 2580, 2581, 2579 e 10054, todos da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que 
se reporta o processo de licenciamento n.º 460/19, com data de entrada de 23/12/2019, 
apresentado por Santos Barosa - Vidros, S.A., com o NIPC 500241104, com sede na R 
Santos Barosa, freguesia e concelho da Marinha Grande, a solicitar o seu licenciamento. 
 
Presente informação técnica, datada de 11/01/2021, que atesta encontrarem-se os projetos 
de alteração aos projetos de especialidade aplicáveis em condições de ser aceites; 
 
Presente informação técnica, datada de 12/01/2021, que atesta encontrarem-se os projetos 
de alteração apresentados devidamente elaborados e instruídos, estando o presente pedido 
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 26/2010, de 30 de março e alterado pela Lei n.º 28/2010, de 2 de 
setembro, o pedido com o registo n.º 1364/20, datado de 28/12/20, relativo a alterações 
em obra, realizadas ao abrigo do artigo 83º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, no edifício em 
construção ao abrigo do alvará de licença de construção n.º 38/20, em vigor até 
02/06/2021, no terreno constituído pelos prédios registados na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob os n.º 2048, 4025, 6801, 15292, 16560 e 407, 
inscritos na matriz predial urbana respetivamente sob os artigos n.º 19343, 14886, 
12876, 17851, 4539 e 9780, e pelos prédios registados na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob os n.º 15954, 6040, 6278, 16510, 16561 e 17015, 
inscritos na matriz predial rústica respetivamente sob os artigos n.º 2664, 2582, 2580, 
2581, 2579 e 10054, todos da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta 
o processo de licenciamento n.º 460/19, com data de entrada de 23/12/2019, 
apresentado por Santos Barosa - Vidros, S.A, com o NIPC 500241104, com sede na R 
Santos Barosa, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 27.º 
do RJUE, deverá apresentar o original do alvará de obras de construção n.º 38/20 para 
que se possa proceder ao respetivo aditamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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18. Req.º nº 1370/20, datado de 28/12/2020 - Proc.º n.º 218/20, datado de 07/07/2020 
- Ema Carina Gaspar Tereso e Dino Ricardo Gabriel Rodrigues 

 
15 - Presente requerimento n.º 1370/20, datado  de 2020/12/28, constante  do  processo 
camarário  n.º 218/20,  subscrito  por Ema Carina Gaspar Tereso,  com o NIF 214339700 
e  por Dino Ricardo Gabriel Rodrigues, com o NIF 214559360, ambos com residência em 
rua Baden Powell, Casas do Lago, Lote  58,  3..º B, Serra  de Carnaxide, freguesia e  
concelho de Amadora, referente  ao  pedido  de Licenciamento da obra de "Construção de 
uma moradia unifamiliar e muros de vedação", incluindo a "Demolição de edificação 
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 Conservat6ria do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o numero 20753 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo numero 20302, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação 
camararia datada de 2020/12/14. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/01/12, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após analise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaíu, a 
Camara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de Licenciamento da obra de 
"Construção de uma moradia unifamiliar e  muros de vedação", incluindo a 
"Demolição de edificação 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 Conservat6ria do Registo Predial de Marinha Grande sob o numero 20753 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo numero 20302, com o numero de 
processo 218/20, com data de entrada em 2020/07/07, apresentado por Ema Carina 
Gaspar Tereso, com o NIF 214339700 e por Dino Ricardo Gabriel Rodrigues, com o 
NIF 214559360, ambos com residência em rua Baden Powell, Casas do Lago, Lote 58, 
3.º B, Serra de Carnaxide, freguesia e concelho de Amadora, com os seguintes 
condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários a correta execução da obra, 

nomeadamente o alargamento do passeio existente junta da estrema do prédio 
confinante com a rua da Escola, em calçada de pedra calcaria com as dimensões 
de 0,05mx0,05mx0,05m, ap6s execução de camada de base em tout-venant com 0, 
15m de espessura. 

2. Cedência para domínio publico da faixa de terreno com a área de 4,68m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua da Escola, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente a " Planta de implantação" , com o 
numero " 01" , datada de "2020-11", entregue a coberto do requerimento n.º 
1274/20, datado de 2020/11/24, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada apresentação de certidão emitida pela Conservat6ria do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 
76.º do RJUE, deverão, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer 
a emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrut6rios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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19. Req.º nº 1312/20, datado de 10/12/2020 - Proc.º n.º 478/18, datado de 12/11/2018 
- Sandra Isabel Gregório Alves 

 
16 - Presente requerimento n.º 1312/20, datado de 2020/12/10, constante do processo 
camarário n.º 478/18, subscrito por Sandra Isabel Gregório Alves, com o NIF 207444021, 
com residência em rua de Damão, n.º 8, 1.º drt.º, fração D, lugar de Casal dos Ossos, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de uma Habitação Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação”, incluindo a 
“Demolição de habitação existente”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua do 
Açude, n.º 22, lugar de Albergaria, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 18788 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 1305, dispondo de projeto de arquitetura aprovado 
por deliberação camarária datada de 27/12/2019. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/01/07, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaíu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de construção 
de “Construção de uma Habitação Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação”, incluindo 
a “Demolição de habitação existente”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua do 
Açude, n.º 22, lugar de Albergaria, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 18788 e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo número 1305, com o número de processo 478/18, 
com data de entrada em 2018/11/12, apresentado por Sandra Isabel Gregório Alves, 
com o NIF 207444021, com residência em rua de Damão, n.º 8, 1.º drt.º, fração D, lugar 
de Casal dos Ossos, 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 ao longo da estrema confinante com a rua do Açude, 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 da entrada 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 42,00m2, ao longo 

da frente do prédio confinante com a rua do Açude, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “TOPOGRAFIA E IMPLANTAÇÃO”, com 
o número “1A”, datada de “setembro 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 
1559/19, datado de 2019/09/18, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar a requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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20. Req.º nº 1228/20, datado de 10/11/2020 - Proc.º n.º 348/19, datado de 19/09/2019 
- Preciosa Silva Carreira Bregieira Carriça 

 
17 - Presente requerimento n.º 1228/20, datado de 2020/11/10, constante do processo 
camarário n.º 348/19, subscrito por Preciosa Silva Carreira Bregieira Carriça, com o NIF 
197370055, com residência em rua Teresa Ferreira, n.º 6, freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de um edifício de habitação unifamiliar, anexo e muro”, a incidir sobre um prédio rústico, 
sito na rua Dr. Manuel António da Costa, lugar de Talhões da Vieira, freguesia de Vieira de 
Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 1605 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 
5665, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 
2020/11/02. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/12/09, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão e considerando o parecer técnico que sobre ela recaíu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de um edifício de habitação unifamiliar, anexo e muro”, a incidir sobre um prédio 
rústico, sito na rua Dr. Manuel António da Costa, lugar de Talhões da Vieira, freguesia 
de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 1605 e inscrito na matriz predial rústica sob 
o artigo número 5665, com o número de processo 348/19, com data de entrada em 
2019/09/19, apresentado por Preciosa Silva Carreira Bregieira Carriça, com o NIF 
197370055, com residência em rua Teresa Ferreira, n.º 6, freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio ao longo da frente do prédio confinante com a rua Dr. 
Manuel António da Costa, com a largura de 1,35m, em pedra de calcário (calçada), com 
as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após execução de uma base em “tout-venant” 
com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser de betão com as dimensões de 0,12m 
(largura à vista) x 0,25m 8altura) x 0,15m (largura da base). 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 50,15m2, ao longo 

da frente do prédio confinante com a rua Dr. Manuel António da Costa, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “IMPLANTAÇÃO”, com o 
número “02”, datada de “2019-08-08”, entregue a coberto do requerimento n.º 
1569/19, datado de 2019/09/19, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar a requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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21. Req.º nº 450/20, datado de 16/04/2020 - Proc.º n.º 108/20, datado de 16/04/2020- 
Jorge Humberto Costa Domingues 

 
18 - Presente requerimento n.° 450/20, datado de 2020/04/16, constante do processo 
camarário n.° 108/ 20, em nome de Jorge Humberto Costa Domingues, com o NIF 
157837378, com residência em rua Manuel Francisco, n.° 16, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, relativo ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma 
moradia unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua 
Manuel Francisco, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16362 e inscrito na respetiva matriz 
predial urbana sob o artigo número 11178, com a área de 197,00m2. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2020/11/ 20, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas 
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente o n.° 8 do art. 5.° do Regulamento do 
Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, no que respeita à Densidade Habitacional a 
verificar, ao propor a edificação de um fogo sobre um prédio com uma área de 197,900m2, 
implicando uma Densidade Habitacional de 50,76 Fogos/ha, superior à Densidade 
Habitacional Máxima permitida para o prédio de 40 Fogos/ ha. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia 
unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua Manuel 
Francisco, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16362 e inscrito na respetiva matriz 
predial urbana sob o artigo número 1 178, apresentado por Jorge Humberto Costa 
Domingues, com o NIF 157837378, com residência em rua Manuel Francisco, n.° 16, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, bem como do parecer técnico datado de 
2020/11/20, a Câmara Municipal delibera: 
 
NOTIFICAR o requerente, nos termos dos artigos 121.° e 122.° do Código do 
Procedimento Administrativo CPÁ, para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA 
PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento 
da pretensão, nos termos do disposto na alínea o/ do n.° 1 do art. 24.° do Decreto Lei 
n.° 5 5 5/ 99, de 16 de dezembro, alterado e republicado  pelo Decreto-Lei n.° 136/ 
2014, de 9 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação - RJUE, nomeadamente por violar normas legais e regulamentares 
aplicáveis, designadamente ao propor a edificação de um fogo sobre um prédio com 
uma área de 197,90m2, implicando uma Densidade Habitacional de 50,76 Fogos / ha, 
superior à Densidade Habitacional Máxima permitida para o prédio de 40 Fogos / ha. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

22. Req.º nº 868/20, datado de 12/08/2020 - Proc.º n.º 274/20, datado de 12/08/2020 - 
Maria Odete Paiva Carqueijeiro – Cabeça de Casal da Herança de 

 
19 - Presente requerimento n.º 868/20, datado de 2020/08/12, constante do processo 
camarário n.º 274/20, em nome de Maria Odete Paiva Carqueijeiro – Cabeça de Casal da 
Herança de, com o NIF 745835520, com morada em rua Dom António Luís Pereira 
Coutinho, n.º 4, lugar de Vieira de leiria, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha 
Grande, relativo ao pedido de licenciamento da obra de “Legalização da alteração e 
ampliação de habitação unifamiliar, garagem, anexos e muros de vedação” existente,  
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localizada num prédio urbano sito na rua dos Pinheiros, n.º 5, lugar de Serraria, freguesia de 
Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 8236 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
número 2643. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2020/12/18, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, designadamente: 
 
1. O n.º 1 do ar. 66.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, ao propor a 

legalização da alteração e ampliação de uma habitação, anteriormente licenciada com 
uma tipologia T2 com uma instalação sanitária, passando a uma habitação de tipologia 
T5, continuando com uma só instalação sanitária, sendo que as habitações de tipologia 
T3 ou superior, obrigam a pelo menos duas instalações sanitárias. 

2. O art. 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, no que respeita ao 
compartimento designado de escritório, pelo facto do seu vão de iluminação e ventilação 
passar a dispor de uma distância inferior a 3,00m relativamente aos compartimentos 
levados a efeito no logradouro lateral (arrumos). 

3. O n.º 5 do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 163/06, de 08/08, ao não apresentar o respetivo 
Plano de Acessibilidades elaborado de acordo com as normas técnicas constantes no 
Anexo ao referido diploma. Poderá ser dispensada a apresentação do referido Plano de 
acessibilidades, e, por conseguinte, o cumprimento de normas técnicas relativas à 
construção cujo cumprimento se tenha tornado impossível ou que não seja razoável 
exigir, desde que se verifique terem sido cumpridas as condições técnicas vigentes à data 
da realização da operação urbanística em questão, competindo ao requerente fazer a 
prova de tal data, conforme prevê o n.º 5 do art. 102.º-A do RJUE. 

 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Legalização da alteração e 
ampliação de habitação unifamiliar, garagem, anexos e muros de vedação” existente, 
localizada num prédio urbano sito na rua dos Pinheiros, n.º 5, lugar de Serraria, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 8236 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 2643, em nome Maria Odete Paiva Carqueijeiro – Cabeça 
de Casal da Herança de, com o NIF 745835520, com morada em rua Dom António Luís 
Pereira Coutinho, n.º 4, lugar de Vieira de leiria, freguesia de Vieira de Leiria, concelho 
de Marinha Grande, bem como do parecer técnico datado de 2020/12/18, a Câmara 
Municipal delibera notificar a requerente, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do 
Código do Procedimento Administrativo – CPA, para se pronunciar em sede de 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de 
indeferimento da pretensão, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação - RJUE, nomeadamente por violar normas legais e regulamentares 
aplicáveis, designadamente: 
 
1. O n.º 1 do ar. 66.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, ao propor a 

legalização da alteração e ampliação de uma habitação, anteriormente licenciada 
com uma tipologia T2 com uma instalação sanitária, passando a uma habitação de 
tipologia T5, continuando com uma só instalação sanitária, sendo que as 
habitações de tipologia T3 ou superior, obrigam a pelo menos duas instalações 
sanitárias. 
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2. O art. 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, no que respeita ao 

compartimento designado de escritório, pelo facto do seu vão de iluminação e 
ventilação passar a dispor de uma distância inferior a 3,00m relativamente aos 
compartimentos levados a efeito no logradouro lateral (arrumos). 

3. O n.º 5 do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 163/06, de 08/08, ao não apresentar o respetivo 
Plano de Acessibilidades elaborado de acordo com as normas técnicas constantes 
no Anexo ao referido diploma. Poderá ser dispensada a apresentação do referido 
Plano de acessibilidades, e, por conseguinte, o cumprimento de normas técnicas 
relativas à construção cujo cumprimento se tenha tornado impossível ou que não 
seja razoável exigir, desde que se verifique terem sido cumpridas as condições 
técnicas vigentes à data da realização da operação urbanística em questão, 
competindo ao requerente fazer a prova de tal data, conforme prevê o n.º 5 do art. 
102.º-A do RJUE. 

 
Mais delibera informar a requerente que, em eventual reformulação da proposta em 
referência, deverá ter ainda em consideração os seguintes aspetos: 
1. O vão da instalação sanitária não poderá comunicar diretamente para o espaço de 

garagem, para evitar a exposição aos gases de combustão ali gerados. 
2. Deverá representar e contabilizar a área adjacente à cozinha, indicada como forno. 
3. Os anexos e garagem implantados nas estremas, deverão ser providos de guarda 

fogos ao nível das coberturas. 
4. A memória descritiva e justificativa deverá fazer referência correta à localização do 

prédio face à Carta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (envolvente da área 
central, em vez de área central), com a correta indicação dos índices e parâmetros 
urbanísticos aplicáveis. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

23. Req.º nº 915/20, datado de 26/08/2020 - Proc.º n.º 243/19, datado de 09/07/2019 - 
Maria Rosa Miranda - Cabeça de Casal da Herança de 

 
20 - Presente requerimento n.º 1166/19, datado de 2019/07/09, constante do processo 
camarário n.º 243/19, em nome de Maria Rosa Miranda - Cabeça de Casal da Herança de, 
com o NIF 745418686, apresentado por Artur Miranda Pedrosa, com o NIF 109213904, na 
qualidade de cabeça de casal, com residência em rua Maria Teresa Zúquete Fernandes, n.º 
2, 3.º J, união das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, 
referente ao pedido de licenciamento da "Legalização de alterações de habitação e 
anexos" existentes, incluindo o licenciamento da obra de "Demolição de muros de 
vedação e parte de um anexo",  a incidir sobre um prédio urbano sito na rua das Figueiras, 
n.º 77, lugar de Figueiras, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 15650 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 10009. 
 
Presente deliberação camarária datada de 2020/06/18, pela qual foi concedido ao 
requerente, o prazo de 15 dias para se pronunciar em sede de audiência prévia, por escrito, 
sobre o projeto de indeferimento da pretensão, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 
do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização 
e da Edificação - RJUE, nomeadamente por violar normas legais e regulamentares 
aplicáveis, designadamente: 
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“(…) 
1. O n.º 8 do art. 5.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, ao 
propor a legalização de uma área total de construção com 385,60m2 sobre uma área de 
prédio com 610,00m2, traduzindo-se esta área de construção, num Índice de Construção 
Bruto de 0,6321, superior ao Índice de Construção Bruto Máximo de 0,6. 
2. O n.º 1 do art. 71.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, pelo facto do 
compartimento da cozinha constante no anterior processo de licenciamento e agora 
designado de "copa", ter deixado de dispor de iluminação e ventilação naturais, em 
comunicação direta com o exterior. 
3. O n.º 3 do art. 19.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município 
da Marinha Grande, ao propor a construção de um muro de vedação ao longo dos limites do 
prédio confinantes com a rua das Figueiras e Travessa da Fonte das Figueiras, sem que seja 
indicada a construção do respetivo passeio público, com definição de materiais e indicação 
na respetiva estimativa orçamental. 
(…)” 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/01/06, referindo não terem sido 
apresentadas as correções necessárias ao projeto em apreço, que permitam ultrapassar 
todas as questões inerentes ao referido projeto de indeferimento. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da "Legalização de alterações de habitação 
e anexos" existentes, incluindo o licenciamento da obra de "Demolição de muros de 
vedação e parte de um anexo",  a incidir sobre um prédio urbano sito na rua das 
Figueiras, n.º 77, lugar de Figueiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 15650 e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo número 10009, com o número de processo 
243/19, com data de entrada em 2019/07/09, em nome de Maria Rosa Miranda - Cabeça 
de Casal da Herança de, com o NIF 745418686, apresentado por Artur Miranda 
Pedrosa, com o NIF 109213904, na qualidade de cabeça de casal, com residência em 
rua Maria Teresa Zúquete Fernandes, n.º 2, 3.º J, união das freguesias de Leiria, 
Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, bem como dos parecer técnicos que 
sobre ele recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
INDEFERIR, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que 
aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, pedido de 
licenciamento da "Legalização de alterações de habitação e anexos" existentes, 
incluindo o licenciamento da obra de "Demolição de muros de vedação e parte de um 
anexo",  a incidir sobre um prédio urbano sito na rua das Figueiras, n.º 77, lugar de 
Figueiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 15650 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 10009, nomeadamente por violar normas legais e 
regulamentares aplicáveis, designadamente: 
 
1. O n.º 8 do art. 5.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, ao 
propor a legalização de uma área total de construção com 385,60m2 sobre uma área 
de prédio com 610,00m2, traduzindo-se esta área de construção, num Índice de 
Construção Bruto de 0,6321, superior ao Índice de Construção Bruto Máximo de 0,6. 
2. O n.º 1 do art. 71.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, pelo facto do 
compartimento da cozinha constante no anterior processo de licenciamento e agora 
designado de "copa", ter deixado de dispor de iluminação e ventilação naturais, em 
comunicação direta com o exterior. 
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3. O n.º 3 do art. 19.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do 
Município da Marinha Grande, ao propor a construção de um muro de vedação ao 
longo dos limites do prédio confinantes com a rua das Figueiras / Travessa da Fonte 
das Figueiras, sem que seja indicada a construção do respetivo passeio público, com 
definição de materiais e indicação na respetiva estimativa orçamental. 
 
Mais delibera: 
1 – Determinar, ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 102.º do Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, 
de 9 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação – 
RJUE, aplicar a medida de demolição parcial da área que excede o Índice de 
Construção Bruto Máximo de 0,6, previsto n.º 8 do art. 5.º do Regulamento do Plano 
Diretor Municipal da Marinha Grande, por forma a repor a legalidade urbanística, de 
modo a que a edificação não ultrapasse a área total de construção de 366,00 m2; 
 
2 - Notificar  requerente para, no prazo de 30 dias, apresentar o pedido de 
licenciamento da obra de demolição de parte da edificação existente, por forma a que 
a mesma não exceda a área máxima total de construção de 336, 00 m2, nos termos do 
disposto na alínea f) do n.º 32 do artigo 4.º do RJUE, instruído com os elementos 
previstos na parte I e art.º 17.º da parte III do Anexo I da portaria n.º 113/2015, de 22/04, 
para cumprimento da determinação da reposição da legalidade urbanística 
determinada, o abrigo do art.º 102.º, n.º 2, alínea e) do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

24. Req.º nº 916/20, datado de 27/08/2020 - Proc.º n.º 33/18, datado de 06/02/2018 - 
Marco António Duarte Alves Laranjeira 

 
21 - Presente requerimento n.º 916/20, datado de 27 de agosto de 2020, de Marco António 
Duarte Alves Laranjeira, com o NIF 219 677 670, com morada na Rua das Saudades, n.º 
12, 1.º andar, São Pedro de Moel, freguesia e concelho da Marinha Grande, titular do 
processo de licenciamento de obras de urbanização com o n.º 38/18, respeitante a rede de 
drenagem de águas residuais domésticas, aprovado com o condicionalismo de execução de 
obras de urbanização, para o qual foi emitido o alvará de obras de urbanização n.º 08/18, em 
15/05/2020,  incidente sobre o prédio sito na Rua 52, Juncal, Trutas Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 2010 e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 4745, a solicitar a receção provisória das 
infraestruturas realizadas, nomeadamente, rede de drenagem de águas residuais domésticas 
e a redução da caução prestada para o efeito. 
 
Presente deliberação tomada na reunião de Câmara de 02/12/2020, referente à receção 
provisória das obras de urbanização. 
 
Presente informação datada de 13/01/2021, referente à necessidade de clarificar a 
deliberação tomada anteriormente, por imprecisão dos dados respeitantes ao montante da 
caução a libertar. 
. 
Após análise dos elementos, a Câmara delibera: 
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Mandar libertar o montante de 2.603,70€ (dois mil seiscentos e três euros e setenta 
cêntimos), correspondente a 90% do valor da valor da caução prestada, por depósito 
efetuado na tesouraria da Câmara Municipal da Marinha Grande, através da Guia de 
Depósito  n.º 1/1533/13838, datada de 14 de setembro de 2018, no montante inicial de 
2.893,00€ (dois mil oitocentos e noventa e três euros), ficando retido o montante de 
289,30€ (duzentos e oitenta e nove euros e trinta cêntimos) até á receção final das 
obras de urbanização realizadas, nomeadamente, referentes às infraestruturas de rede 
de drenagem de águas domésticas. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

25. 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 

 
22 - Presente requerimento n.º 1543/18, datado de 25/10/2017, respeitante ao pedido de 
avaliação do estado inicial de conservação de edifício sito na área de Reabilitação 
Urbana do Centro da Marinha Grande, para efeitos de candidatura a benefícios fiscais, 
solicitado por solicitado por 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 respeitante ao edifício sito na Rua 
Pereira Crespo, 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. 
 
Presente deliberação tomada na reunião de Câmara de 03/09/2018, a 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 e pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, e no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, a realização 
de vistoria ao edifício para efeitos de classificação do estado inicial do edifício, 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 habilitação 
aprovada pelo mesmo diploma legal; 
 
Presente deliberação tomada na reunião de Câmara de 14/01/2019, a informar o requerente 
que, tendo em conta os critérios definidos na Portaria n.º 1192-B/2006, de 03 de novembro, 
bem como o preenchimento da ficha de habilitação aprovada pelo mesmo diploma legal, e 
conforme auto de vistoria datado de 18/12/2018, ao imóvel sito em Rua Pereira Crespo, 
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, é atribuído o 
nível de conservação inicial MAU correspondendo-lhe o coeficiente de conservação 2,13. 
 
Presente requerimento n.º 1299/209, 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 Auto de vistoria datado de 05/01/2021, relativo à vistoria realizada a 22/12/2020. 
 
Após análise da pretensão e do auto de vistoria mencionado a Câmara delibera: 
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Informar a sociedade requerente 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 que, tendo em conta os critérios 
definidos na Portaria n.º 1192-B/2006, de 03 de novembro, bem como o preenchimento 
da ficha de avaliação aprovada pelo mesmo diploma legal, e conforme auto de vistoria 
datado de 15/01/2020, relativo à vistoria realizada na mesma data, ao imóvel sito na 
Rua Pereira Crespo, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande 
sob o n.º 3.245 e inicialmente inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha 
Grande sob o artigo n.º 212, atualmente inscrito na matriz predial urbana da freguesia 
de Marinha Grande sob o artigo n.º 20728-P,é atribuído o nível de conservação 
EXCELENTE correspondendo-lhe o coeficiente de conservação 5. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
 
RECURSOS HUMANOS 

 
 

26. Orçamentação e gestão das despesas com pessoal para o ano de 2021. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro deixou as seguintes questões: 
“Coloquei algumas dúvidas: 

a) Como é que um orçamento foi aprovado há 21 dias (em 28 Dez2020) e há 
necessidade de inscrever as verbas necessárias para pagar aos trabalhadores os 
encargos obrigatórios com as suas remunerações? 

b) Já por diversas vezes perguntei à Sr.ª Presidente se estava a ser cumprido o 
SIADAP, tendo a senhora referido que sim, que estava tudo bem.  

c) A informação do serviço que sustenta este ponto prova que a Senhora não disse a 
verdade ao órgão quando afirmou que o processo do SIADAP estava resolvido. 
Veja-se o que a mesma refere: “Tendo presente a ausência de fixação de objetivos 
para o biénio em questão, e porque as avaliações de desempenho são fundamentais 
à carreira dos trabalhadores não podendo os mesmos ser prejudicados pela inércia 
do serviço, somos de opinião, que deve ser proferido despacho pela Exma. Sra. 
Presidente, a fim de administrativamente ser considerada a última avaliação de 
desempenho por "arrastamento" e fazendo uso da solução consagrada no artigo 
42.º, n.º 2 da Lei n.º 66- B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, 
conferindo a cada trabalhador a possibilidade de, querendo, solicitar a sua alteração 
mediante avaliação curricular nos termos do n.º 7 do mesmo preceito, conjugado 
com o artigo 43.º do mesmo diploma”. 

d) Posto isto, esta informação comprova o contrário. Não foram estabelecidos objetivos 
para o biénio 2019/2020 pelo que até na gestão de recursos humanos a Sra. 
Presidente falha e prejudica claramente os trabalhadores, impossibilitando-os de ter 
melhor nota e consequentemente uma melhor pontuação, do que aquela que tiveram 
no ano transato, para além de não ser justo. Como em muitas organizações, 
certamente que há trabalhadores de se empenham muito, outros assim assim e 
outros apenas cumprem ou cumprem mal. 
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e) Para além disso, prejudica os dirigentes que ao não avaliarem os trabalhadores, não 
cumprem uma das suas funções obrigatórias, pondo em causa a sua comissão de 
serviço; 

f) Qual o enquadramento financeiro para esta aprovação?” 
 
 

A Sr.ª Presidente informou que esta proposta resulta de um procedimento legal, a 
aprovar no início de cada ano, pelo que a colocou a votação. 
 
23 - Presente I/68/2021, de 12 de janeiro, dos Recursos Humanos, anexa à presente, 
intitulada Orçamentação e gestão das despesas com pessoal para o ano 2021, com o 
enquadramento legal atinente a esta matéria. 
 
O n.º 1 do artigo 31.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – LTFP, aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, dispõe que o orçamento dos 
órgãos ou serviços deve prever os seguintes encargos relativos aos trabalhadores: 

• Encargos relativos a remunerações; 

• Encargos relativos aos postos de trabalho previstos e não ocupados nos mapas de 
pessoal aprovados e para os quais se preveja o recrutamento; 

• Encargos com alterações do posicionamento remuneratório; 

• Encargos relativos a prémios de desempenho. 
 
O seu n.º 2 preceitua que compete ao dirigente máximo do órgão ou serviço decidir sobre o 
montante máximo de cada um dos tipos de encargos, podendo optar pela afetação integral 
das verbas orçamentais correspondentes a apenas um dos tipos. A decisão deve ser tomada 
no prazo de 15 dias após o início da execução do orçamento, devendo discriminar as verbas 
afetas a cada tipo de encargos, nos termos do n.º 3. 
 
Por seu turno, o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação 
atual, que procede à adaptação à administração autárquica do disposto na LTFP, conforme 
se infere do n.º 3 do artigo 42.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, designadamente no que 
respeita às competências em matéria administrativa dos correspondentes órgãos, prescreve 
que os orçamentos das autarquias locais preveem verbas destinadas a suportar os encargos 
previstos no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (atualmente, o n.º 1 
do artigo 31.º da LTFP). 
 
Nos termos do n.º 2 do citado artigo 5.º, compete ao órgão executivo decidir sobre o 
montante máximo de cada um dos seguintes encargos: 

a) Recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho 
previstos, e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, e, ou; 
b) Alterações do posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores que se 
mantenham em exercício de funções; 
c) Atribuição de prémios de desempenho dos trabalhadores.   

 
Em obediência ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, o órgão executivo fixa fundamentadamente, o montante máximo, com as 
desagregações necessárias dos encargos que se propõe suportar, bem como o universo das 
carreiras e categorias onde as alterações do posicionamento remuneratório na categoria 
podem ter lugar. 
 
Igual procedimento se aplica à atribuição dos prémios de desempenho, por força do n.º 1 do 
artigo 13.º do mesmo diploma. 
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No orçamento do Município da Marinha Grande para o ano de 2021, aprovado pela 
digníssima Assembleia Municipal em sessão ordinária de 28 de dezembro de 2020, ficou 
previsto para despesas com pessoal o montante de 7.272.276,16€ (anexo 1). Deste 
montante, e considerando o assunto aqui em análise, importa destacar: 
 

• Encargos com recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho, num total de 
206.458,46€, dos quais 70.220,95€ respeitam a contratação de pessoal por tempo 
indeterminado e 136.237,51€ a contratação a termo; 

• Encargos com alterações de posição remuneratória obrigatórias, num total de 
69.532,85€; 

• Encargos com a atribuição de prémios de desempenho, não foi prevista dotação 
para o efeito no orçamento de despesas correntes com pessoal para o ano 2021. 

 
Assim, e considerando o orçamento de pessoal aprovado propõe-se que: 
 

1. A Exma. Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pelo n.º 2 do 
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, 
delibere aprovar as verbas orçamentais destinadas a suportar os seguintes 
encargos: 

• Encargos relativos aos postos de trabalho previstos no mapa de 
pessoal aprovados e para os quais se preveja o recrutamento 
É aprovada e afeta a dotação de 206.458,46€, dos 
quais 70.220,95€ respeitam a contratação de pessoal por tempo 
indeterminado e 136.237,51€ a contratação a termo; 

•  Encargos relativos a alterações de posição remuneratória obrigatórias 
É aprovada e afeta a dotação de 69.532,85€. 
 

2. Torne pública a presente deliberação, mediante afixação em local próprio e 
publicitação na página eletrónica do Município. 

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

 
 

27. “REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÓNICA E ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL - CP N.º 10/2020” – SUSPENSÃO PARCIAL DOS TRABALHOS 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Lamentamos que mais uma vez haja erros de projeto que fazem com que as obras iniciem e 
depois sejam suspensas até regularização dos aspetos não considerados em projeto e que 
os comprometem.” 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que são suspensões parciais e que não param as 
obras. E por outro lado, os erros de projeto são justificáveis porque são em requalificações, e 
não em obras de raiz, e só no decorrer da obra é que são detetáveis. 
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A Sr.ª Presidente disse que corrobora as palavras do Sr. Vereador, e seguidamente 
colocou a votação a seguinte proposta: 
 
24 - Presente informação da DQV, com a ref.ª LF.2021/02, de 13 de janeiro, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a suspensão parcial das prestações objeto da obra de 
“REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÓNICA E ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL”, sustentada na ausência de aprovação e de contratualização de trabalhos 
complementares, que impedem o cumprimento do plano de trabalhos.  
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 
297.º, alínea a), do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada de 
“REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÓNICA E ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL”, em que é cocontratante a firma “SUNEVER - ENGENHARIA, LDA”, 
delibera aprovar a suspensão parcial da obra, nomeadamente do subcapítulo 2.2 
(isolamento inferior da cobertura) e do capítulo 3. (substituição de equipamentos de 
climatização existentes), por um período estimado de 90 dias, com efeitos a partir de 
23 de novembro de 2020, por “impossibilidade temporária de cumprimento do 
contrato, designadamente em virtude de mora do contraente público na entrega ou na 
disponibilização de meios ou bens necessários à respetiva execução”. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

28. “INSTALAÇÃO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO DO IRN I.P. - MARINHA GRANDE - CP 

N.º 11/2020” – SUSPENSÃO PARCIAL DOS TRABALHOS 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Lamentamos que mais uma vez haja erros de projeto que fazem com que as obras iniciem e 
depois sejam suspensas até regularização dos aspetos não considerados em projeto e que 
os comprometem.” 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que são suspensões parciais e que não param as 
obras. E por outro lado, os erros de projeto são justificáveis porque são em requalificações, e 
não em obras de raiz, e só no decorrer da obra é que são detetáveis. 
 
A Sr.ª Presidente disse que corrobora as palavras do Sr. Vereador, e seguidamente 
colocou a votação a seguinte proposta: 
 
25 - Presente informação da DQV, com a ref.ª JJ_1/2021, de 12 de janeiro, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a suspensão parcial das prestações objeto da obra de 
“INSTALAÇÃO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO DO IRN I.P. - MARINHA GRANDE”, 
sustentada na ausência de aprovação e de contratualização de trabalhos complementares, 
que impedem o cumprimento do plano de trabalhos.  
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 
297.º, alínea a), do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada de 
“INSTALAÇÃO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO DO IRN I.P. - MARINHA GRANDE”, 
em que é cocontratante a firma “ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, L. DA”, delibera  
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aprovar a suspensão parcial da obra, nomeadamente dos artigos do separador 1.5, 
referentes a “Tetos” e dos artigos do separador 1.8, referentes a “Armários” e 
“Bancadas”, por um período estimado de 75 dias, com efeitos a partir de 10 de 
novembro de 2020, por “impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, 
designadamente em virtude de mora do contraente público na entrega ou na 
disponibilização de meios ou bens necessários à respetiva execução”. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

29. “REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO AZUL - S. PEDRO DE MOEL - CP N.º 18/2020” – 

SUSPENSÃO PARCIAL DOS TRABALHOS. 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Lamentamos que mais uma vez haja erros de projeto que fazem com que as obras iniciem e 
depois sejam suspensas até regularização dos aspetos não considerados em projeto e que 
os comprometem.” 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que são suspensões parciais e que não param as 
obras. E por outro lado, os erros de projeto são justificáveis porque são em requalificações, e 
não em obras de raiz, e só no decorrer da obra é que são detetáveis. 
 
 
A Sr.ª Presidente disse que corrobora as palavras do Sr. Vereador, e seguidamente 
colocou a votação a seguinte proposta: 
 

26 - Presente informação da DQV, com a ref.ª LF.2021/01, de 13 de janeiro, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a suspensão parcial das prestações objeto da obra de 
“REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO AZUL - S. PEDRO DE MOEL”, sustentada na ausência 
de aprovação e de contratualização de trabalhos complementares, que impedem o 
cumprimento do plano de trabalhos.  
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 
297.º, alínea a), do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada de 
“REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO AZUL - S. PEDRO DE MOEL”, em que é 
cocontratante a firma “VALEIXA - Construção Civil, Lda”, delibera aprovar a 
suspensão parcial da obra, nomeadamente dos trabalhos de revestimento de paredes, 
interiores e exteriores, e de eletricidade, por um período estimado de 45 dias, com 
efeitos a partir de 5 de janeiro de 2021, por “impossibilidade temporária de 
cumprimento do contrato, designadamente em virtude de mora do contraente público 
na entrega ou na disponibilização de meios ou bens necessários à respetiva 
execução”. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 
 

30. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ATIVIDADES DE ENSINO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-
ESCOLAR – ANO LETIVO 2020-2021 – ISENÇÕES  

 
Presente a seguinte proposta: 
 
27 - Presente informação n.º 2361/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
datada de 23 de dezembro de 2020, que se dá por integralmente reproduzida, dando conta 
da proposta de alargamento da medida de isenção total, nos meses de setembro a 
dezembro de 2020, referente ao pagamento das mensalidades de alimentação escolar, 
Serviços de Apoio à Família (AAAF- Pré-Escolar) e Serviços de Componente de Apoio à 
Família (CAF – 1.º CEB), numa perspetiva de incentivo e apoio às famílias do concelho, que 
em muitos casos se viram privadas das fontes de rendimento parcial ou até totalmente; 
 
Presente informação n.º AS/14/2020 da Divisão Jurídica e de Apoio, datada de 23 de 
dezembro de 2020, que se dá por integralmente reproduzida, dando conta que em contexto 
de continuidade das políticas públicas municipais em matéria educativa e nos objetivos 
municipais de alargamento dos apoios educativos em matéria de ação social escolar, cabe à 
Câmara Municipal, no âmbito das atribuições e das competências conferidas pela alínea d) 
do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovados em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, apreciar e decidir as isenções em apreço; 
 
Presente aditamento à informação AS/14/2020, de 23 de dezembro de 2020, onde se conclui 
que a proposta de isenção total, nos meses de setembro a dezembro de 2020, do 
pagamento das mensalidades de alimentação escolar, serviços de apoio à família (AAAF-
Pré-escolar) e Serviços de Componente de Apoio à Família (CAF - 1º CEB), no contexto do 
apoio às Famílias e do apoio à sua recuperação económica é uma medida de combate à 
pandemia da doença COVID-19, pelo que, e considerando que a isenção não tem duração 
superior ao termo do ano civil em curso (2020), a isenção pode ser concedida ao abrigo do 
artigo 2º  
 
da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na sua redação atual, que aprovou o regime excecional 
para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19, e que se encontra vigente, quanto a esta matéria, até 31 de dezembro de 
2020. 
 
Presente email da Divisão Jurídica e de Apoio a informar que pode ser praticado um ato 
administrativo em data posterior à cessação da vigência de uma lei que o fundamente, desde 
que o ato administrativo mencione que produzirá efeitos retroativos, especificando-se na 
deliberação o período temporal a que se pretende aplicar, período esse que terá de coincidir 
necessariamente com o período em que tal lei estava em vigor e, por tal facto, era aplicável. 
 
Considerando que por deliberação de Câmara Municipal de 1 de junho, foi aprovada a 
isenção do pagamento de todos os encarregados de educação das crianças, que frequentam 
as atividades de pré-escolar, de 1 de junho a 31 de julho de 2020, nas componentes de 
alimentação escolar e atividades de animação e apoio à família, no âmbito das medidas 
extraordinárias de modo a diminuir o impacto social, que toda esta situação provocada pela 
pandemia da COVID-19 tem sobre as famílias do concelho. 
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Considerando que devemos equacionar a implementação de medidas adicionais e 
complementares de apoio às famílias e que nos momentos de maior dificuldade, são também 
os momentos cruciais para implementação de boas práticas. 
 
Considerando que nos serviços de ação social do município designadamente através dos 
parceiros da Rede Social, começa-se a constatar uma nova realidade, com um aumento de 
dificuldades, que se traduzem fundamentalmente ao nível da própria subsistência, atingindo 
famílias de classe média, não apenas estratos sociais desfavorecidos. 
 
Considerando que dentro das respostas sociais e da ação social escolar, dificilmente estas 
famílias se enquadram na tipologia dos apoios estabelecidos e nos requisitos de acessos às 
diversas medidas de política social em vigor. 
 
Considerando que se torna urgente dar resposta a estas situações de famílias que se 
encontram agora numa situação dramática que nunca conheceram. 
 
Considerando que o Município de Marinha Grande considerou fulcral intervir no apoio às 
famílias de forma a minimizar o impacto da crise económica, provocada pela pandemia do 
Covid-19, através da criação de um Fundo de Emergência Social, que complemente os 
suportes já existentes de apoio económico às famílias, muito particularmente àquelas que 
viram os seus rendimentos reduzidos e que enfrentam sérias dificuldades no pagamento dos 
respetivos encargos domésticos e familiares, e que por esse motivo, deliberou, na sessão de 
Câmara Municipal de 21 de dezembro de 2020, e sessão de Assembleia Municipal de 28 de 
dezembro de 2020, aprovar o Regulamento do Fundo Municipal de Apoio Social – Impacto 
Covid-19. 
 
Considerando que essa proposta de Regulamento visa atenuar o agravamento da situação 
económica que se repercute nas famílias com menores recursos económicos, mas também 
na classe média, contudo é este Regulamento produz efeitos no início de 2021. 
 
Considerando que as medidas de ação social escolar contemplam apenas as famílias com 
menores recursos económicos e por essa via, os serviços de alimentação escolar, Serviços 
de Apoio à Família (AAAF- Pré-Escolar) e Serviços de Componente de Apoio à Família (CAF 
– 1.º CEB), não tem qualquer custo associado. 
 
Considerando que a organização e gestão da ação social escolar bem como as atividades de 
apoio à família, componente de apoio à família, enquanto modalidades dos apoios e 
complementos educativos previstos nos artigos 27.º e seguintes da Lei de Bases do Sistema 
Educativo, constituem-se como competência dos municípios há mais de duas décadas. 
 
Considerando que a organização e gestão dos apoios e complementos educativos no que 
concerne às refeições escolares foi preceituada no, denominado, Regulamento de 
Funcionamento dos Refeitórios Escolares, enquanto que a organização e gestão das 
atividades de apoio à família, componente de apoio à família, foi vertida num articulado 
intitulado Normas de Funcionamento da Componente de Apoio à Família, ambos emanados 
de deliberações do órgão executivo municipal. 
 
Considerando que a isenção do pagamento das mensalidades de alimentação escolar, 
Serviços de Apoio à Família (AAAF- Pré-Escolar) e Serviços de Componente de Apoio à 
Família (CAF – 1.º CEB), enquadra-se na continuidade das políticas públicas municipais, em 
matéria educativa e nos objetivos municipais de alargamento dos apoios educativos em 
matéria de ação social escolar, subsume-se nas atribuições e competências da Câmara  



 

Página 53 de 61 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 18/01/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
Municipal, a quem cabe definir as suas próprias políticas educativas, ainda que o atual 
contexto da pandemia do Covid-19 e que a múltipla natureza dos seus impactos, possam 
justificar medidas excecionais e temporárias que ajudem as famílias e os alunos a 
ultrapassar este período de maiores dificuldades, sem prejuízo para o sucesso escolar de 
todas as crianças e jovens. 
 
Considerando que os municípios possuem atribuições na área da educação, conforme 
estipulado na alínea d) n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 
 
Considerando que nos termos da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, compete ainda à Câmara Municipal “criar, construir e gerir instalações, 
equipamentos, serviços, (…) de distribuição de bens e recursos físicos integrados no 
património do município ou colocados, por lei, sob administração municipal”; 
 
Considerando que a isenção não tem duração superior ao termo do ano civil em curso 
(2020), a isenção pode ser concedida ao abrigo do artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de 
abril, na sua redação atual, que aprovou o regime excecional para promover a capacidade de 
resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e que se 
encontra vigente, quanto a esta matéria, até 31 de dezembro de 2020; 
 
Considerando que pese embora o termo da vigência da presente lei ter terminado a 31 de 
dezembro de 2020, no caso concreto o que interessa é que, ao atribuir-se, com o 
fundamento legal acabado de mencionar, eficácia retroativa a um ato administrativo, este 
fundamentar-se-á numa lei, que estava em vigor à data em que se pretende que o ato 
administrativo produza os seus efeitos. 
 
A Câmara Municipal depois de analisar os referidos documentos, no uso da 
competência prevista na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e ao abrigo do artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na sua redação 
atual, que aprovou o regime excecional para promover a capacidade de resposta das 
autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19, delibera aplicar 
retroativamente, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, a 
medida de isenção total do pagamento dos serviços de Alimentação Escolar, do 
Serviços de Apoio à Família (AAAF - Pré-Escolar) e do Serviços de Componente de 
Apoio à Família (CAF - 1º CEB), numa medida excecional e temporária de incentivo e 
apoio às famílias do concelho, que em muitos casos se viram privadas das fontes de 
rendimento parcial ou até totalmente. 
 
Colocada a votação, esta proposta foi rejeitada por maioria, com 4 votos contra dos 
Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito, das Sr.ªs Vereadoras da 
CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino, e 3 votos a favor, do Sr. Vereador Carlos 
Caetano, da Sr.ª Vereadora Célia Guerra e da Sr.ª Presidente da Câmara. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM proferiram a seguinte declaração de voto: 
Um dos princípios em direito administrativo é o do tempus regit actum. Este princípio 
constitui a regra geral de aplicação das leis no tempo, dele decorrendo que “a lei nova é de 
aplicação imediata” e tem ínsito o princípio da não retroatividade, que para nós é basilar. O 
processo não fundamenta inequivocamente a possibilidade da retroatividade do ato. 
Isto significa que a legalidade do ato administrativo é aferida pela realidade fáctica existente 
no momento da sua execução e pelo quadro legislativo então em vigor à data, 
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desconhecendo-se qualquer enquadramento jurídico para se proceder à isenção na data de 
hoje. 
Ora não nos faz sentido estar à data de hoje a deliberar sobre uma matéria com efeitos 
retroativos ao mês de setembro com fundamentos que se centram num diploma cujos efeitos 
cessaram a 31 de dezembro de 2020. 
Por conseguinte, continuamos a considerar que o órgão competente para a prática do ato da 
isenção, no caso em concreto, é a assembleia municipal dado que o regulamento em vigor 
nada refere sobre esta matéria. 
Se na verdade pretendiam apoiar as famílias deviam ter pensado nisso antes de setembro e 
para vigorar no ano letivo 2020/2021. 
Pelo exposto, votamos contra.” 
 
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU proferiram a seguinte declaração de voto: 
“O que aqui se vota, na nossa perspetiva, não é legal. 
Na verdade, tomar uma efetiva decisão com base numa lei que não está em vigor, parece-
nos não ser possível. 
Como é sabido, o benefício às famílias e à população está no ADN da CDU. 
A apresentação da proposta devia ter sido feita atempadamente de modo a beneficiar todos 
quantos pretendessem usar desta possibilidade e não á posteriori, beneficiando apenas 
alguns e não tendo um critério equitativo. 
Espero que garantam o pagamento dos serviços de forma faseada e que estas e outras 
medidas possam ser tomadas dentro de um quadro legal.” 
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra proferiu a seguinte declaração de voto, que é também 
subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Caetano e pela Sr.ª Presidente: 
“Todos temos presente o impacto que a pandemia teve na nossa vida pessoal, familiar e 
comunitária, tendo tido repercussões quer na gestão da Administração Pública da Autarquia 
quer na gestão das Instituições e das Famílias.  
Desde o passado mês de março que temos aqui discutido e, felizmente, encontrado o 
consenso necessário para responder a todas as situações mais emergentes dentro do 
quadro legal vigente e das competências próprias desta Câmara. Prova disso é a aprovação 
e a execução do 1º pacote de medidas de apoio que aprovámos a 27 de março de 2020 
dirigido às Famílias, às Empresas e as Instituições de Apoio Social.  
Nesse mesmo âmbito alargámos e aprovámos a prestação gratuita dos serviços de apoio às 
Famílias com crianças em idade pré-escolar e escolar do 1º ciclo durante os meses de junho, 
julho e agosto.  
O início do novo ano letivo coincidiu, infelizmente, com o início da segunda vaga da 
pandemia, que está a ter um impacto ainda maior, começando também neste período a 
verificar-se as consequências do impacto desta na economia, com o aumento do 
desemprego e a perda de rendimentos por parte das famílias.  
Ainda que no concelho da Marinha Grande a prestação a pagar pelos pais para os serviços 
de alimentação e de apoio seja manifestamente inferior ao praticado nos outros concelhos da 
região, estando só por isso já beneficiadas as Famílias, não podemos ser insensíveis ao 
facto de esse ser um valor, ainda assim, que tem o seu peso nos orçamentos familiares, 
razão pela qual decidimos apresentar esta proposta de isenção universal do pagamento das 
prestações referentes aos meses de setembro a dezembro de 2020. Esta proposta 
enquadra-se assim, a nosso ver, no n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
na sua redação atual, sendo da competência da câmara municipal, no estrito cumprimento 
das normas aprovadas pela Autarquia para a prestação destes serviços, sendo ainda 
igualmente uma medida de apoio no âmbito do combate à pandemia da doença Covid-19,  
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nos termos do n.º 1 do artigo 2º da Lei 6-A/2020 de 10 de abril, bem como a publicação do 
decreto lei 6 D/2021, pelo que entendemos estavam reunidas todas as condições para a  
Câmara deliberar a favor da mesma, tendo a oposição votado contra informamos que 
estamos preparados para faturar os serviços de forma faseada.”  
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  
 
 

31. ATUALIZAÇÃO BIENAL DO VALOR DA RENDA MENSAL, CORRESPONDENTE À 

FRAÇÃO SITA NA RUA ANTÓNIO LOPES, N.35, LOTE 29- CAMARNAL - MARINHA 

GRANDE  

  
28 - Presente informação n.º 38 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 07 
de janeiro, do corrente ano, a dar conta da necessidade de proceder à atualização do valor 
da renda da habitação em epígrafe.   
 
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante 
da renda é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido 
do agregado familiar, nos termos do previsto no n.º3 do artigo 23.º da Lei n.º81/2014, de 19 
de dezembro. 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquilino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o 
artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à 
atualização do valor da renda do inquilino residente na fração identificada em epígrafe, 
sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR CASA DATA 
CONTRATO 

RENDA/21 
(janeiro) 

RENDA/21 
(março) 

Rua António Lopes 35 04/11/2004 23,26€ 42,19€ 
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Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de março de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

32. ATUALIZAÇÃO BIENAL DO VALOR DA RENDA MENSAL, CORRESPONDENTE À 

FRAÇÃO SITA NA RUA ANTÓNIO LOPES, N.55, LOTE 26- CAMARNAL - MARINHA 

GRANDE  

  
29 - Presente informação n.º 40 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 07 
de janeiro, do corrente ano, a dar conta da necessidade de proceder à atualização do valor 
da renda da habitação em epígrafe.   
 
Considerando que, de acordo com o n. º1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante 
da renda é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido 
do agregado familiar, nos termos do previsto no n. º3 do art.º 23.º da Lei n. º81/2014, de 19 
de dezembro. 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n. º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o 
artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à 
atualização do valor da renda da inquilina residente na fração identificada em epígrafe, 
sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR CASA DATA 
CONTRATO 

RENDA/21 
(janeiro) 

RENDA/21 
(março) 

Rua António Lopes 55 04/11/2004 47,99€ 47,42€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de março de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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33. ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA 02-2020 DDC – ROTARY CLUB DA MARINHA 

GRANDE – PROJETO TODOS PELA MARINHA- A MARINHA POR TODOS - 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2021.  

  
30 - Presente deliberação de câmara de 18 de junho de 2020, relativa ao apoio financeiro 
para a execução do Projeto Todos pela Marinha- a Marinha por Todos, no valor de 
44.800,00€, nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra. 
 
Presente Contrato-Programa celerado em 24 de junho de 2020, entre a entidade Rotary 
Club da Marinha Grande e o Município da Marinha Grande, registado com o n.º 02-2020-
DDC. 
 
Presente requerimento do Rotary Club da Marinha Grande, com o número de registo: 
13312, datado de 21 de dezembro de 2020, a solicitar prorrogação de prazo de execução 
do Projeto até 30 de junho de 2021. 
 
Presente informação n.º 10/2021 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, a propor 
Adenda ao Contrato-Programa, nomeadamente nova redação da Cláusula 1.ª do Contrato-
Programa, fundamentada pelo enquadramento do pedido, apresentado pela entidade, no 
que concerne à prorrogação de prazo de execução do Projeto Todos Pela Marinha- a 
Marinha Por Todos, até 30 de junho de 2021. 
 
Considerando que o Município da Marinha Grande tem atribuições nos domínios da 
educação, cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento nos termos das 
alíneas d), e), f), h) e m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 
sua redação atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande, a competência 
para apoiar as atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outras de 
interesse municipal, bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades 
legalmente existentes nos termos das alíneas o), p) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
supracitada; 
 
Considerando que nos termos da cláusula 7.ª do contrato programa “qualquer alteração ou 
adaptação ao presente contrato carece de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar 
por escrito” é admissível o direito à revisão do contrato programa, contudo carece de acordo 
prévio e escrito entre as partes. 
 
Considerando que a entidade interessada na revisão do contrato envia às demais partes 
outorgantes uma proposta fundamentada, donde conste expressamente a sua pretensão. 
 
Considerando que competiu à Câmara Municipal a aprovação em minuta do contrato 
programa e por isso também compete a este órgão qualquer adenda ao mesmo. 
 
Assim, a Câmara Municipal ao abrigo das competências conferidas pelas alíneas u) 
do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibera aprovar a adenda ao 
contrato programa celebrado a 24 de junho de 2020, entre o Município da Marinha 
Grande e o Rotary Club da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal delibera, em consequência, aprovar a minuta de adenda ao 
contrato de programa, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
 
 

34. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF), COMPONENTE DE APOIO À 

FAMÍLIA (CAF), E DINAMIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES - Retificação da 
minuta de contrato - Ratificação de despacho nº 01/2021 

 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
31 - A Sr.ª Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Considerando as circunstâncias excecionais e os motivo de urgência bem como a 
impossibilidade de reunir extraordinariamente a câmara municipal conforme explicitado na 
informação da Divisão Jurídica e de Apoio  em anexo e que aqui  dá por integralmente 
reproduzida, submeto a ratificação da Câmara Municipal o meu DESPACHO N.º 01/2021 – “ 
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF), COMPONENTE DE APOIO À 
FAMÍLIA (CAF), E DINAMIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES Retificação da minuta de 
contrato,” datado de 04 de janeiro de 2021, com o seguinte teor: 
 
“Considerando que: 
• Nos termos e com os fundamentos constantes do meu DESPACHO Nº 558 - 
CF/DAF/2020, de 31 de dezembro de 2020,  mediante prévia realização de procedimento 
concurso público n.º 142/2020– AP/DDC, foi adjudicada a contratação das “Atividades de 
animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à família (CAF), e dinamização de 
bibliotecas escolares” a realizar de 4 janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021, à proposta 
apresentada pelo concorrente ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES, IPSS, NIPC 
510815669, pelo valor de 49.032,56 €, para o LOTE 1 e pelo valor de 80.396,52€, para o 
LOTE 2, perfazendo o valor global de 129.429,08€, todos os valores acrescidos do IVA à 
taxa legal em vigor, por se tratarem das propostas que apresentam o mais baixo preço para 
ambos os lotes. 
• Simultaneamente foi aprovada a minuta do contrato a celebrar, de acordo com o 
artigo 98º, nº1, do Código dos Contratos Públicos; 
• A minuta de contrato contém lapsos, mormente nas suas cláusulas 3ª e 5ª, que se 
subsumem a um manifesto erro material na expressão da vontade do órgão administrativo; 
• Ao abrigo do disposto no artigo 174º do Código do Procedimento Administrativo, 
esses erros podem ser retificados, a todo o tempo, pelos órgãos competentes, que no 
presente caso é a Câmara Municipal; 
• Não é possível convocar uma reunião extraordinária atento estabelecido no n.º 2 do 
artigo 41.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual; 
Assim, a abrigo da prerrogativa do nº3 do artigo 35º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação e 
das disposições do artigo 174º do Código do Procedimento Administrativo para os efeitos do 
nº 1 do artigo 98º, do Código dos Contratos Públicos, decido:  
• retificar a minuta de contrato a celebrar entre o Município da Marinha Grande e a 
ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES, IPSS, no âmbito da contratação de serviços 
“Atividades de animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à família (CAF), e 
dinamização de bibliotecas escolares”, que se encontra anexa e que aqui se dá por 
integralmente reproduzida;  
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O presente despacho deverá ser presente à próxima reunião de Câmara Municipal da 
Marinha Grande para ratificação.” 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar, no uso dos poderes conferidos pelo artigo 
174º do Código do Procedimento Administrativo, para os efeitos do nº 1 do artigo 98º, 
do Código dos Contratos Públicos e do n.º 3 artigo 35.º, do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibera ratificar o despacho transcrito. 
 
Colocada a votação, esta proposta foi rejeitada por maioria, com 4 votos contra dos 
Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Nuno Brito, das Sr.ªs Vereadoras da 
CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino, e 3 votos a favor, do Sr. Vereador Carlos 
Caetano, da Sr.ª Vereadora Célia Guerra e da Sr.ª Presidente da Câmara. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM reiteraram a declaração de voto proferida no ponto 7, que 
se transcreve: 
“Analisado o processo, tendo-se verificado que a Sr.ª Presidente procedeu à adjudicação das 
Atividades de animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à família (CAF), e 
dinamização de bibliotecas escolares” de 4 janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021 à empresa 
ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES, IPSS a qual apresentou um preço anormalmente 
baixo nos termos do previsto no art.º 24.º do caderno de encargos, o processo levanta 
problemas de legalidade, isto é, a proposta nunca poderia ter um valor igual ou inferior a 
49.342,52€ para o Lote 1 e 80.848,06€ para o Lote 2, o que não foi o caso. 
 
Atenta às reclamações dos restantes concorrentes e ao parecer que consta do processo 
físico, emitido pelo Dr. Luís Verde de Sousa no dia 31Dez2020às12h47, designadamente 
quanto à seguinte matéria cujo teor transcrevo: “no que respeita à segunda razão, os 
esclarecimentos prestados pelo concorrente cujo preço é anormalmente baixo parecem-me, 
de facto, insuficientes, sobretudo quando comparados com o nível de exigência colocado em 
anterior procedimento com o mesmo objeto” (sic). O mesmo parecer, acrescenta ainda que 
“Perante este cenário, deverá o júri ponderar a exclusão da proposta, por os esclarecimentos 
se revelarem insuficientes, ou avançar com um novo pedido de esclarecimentos” o que, 
palavras nossas, não veio a suceder.  
 
Face ao exposto, considerando que o júri não entendeu avançar com novo pedido de 
esclarecimentos, cf. sugerido pelo Dr. Luís Verde de Sousa, os vereadores do MpM 
consideram que o ato da adjudicação à entidade ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES, 
IPSS que apresentou o preço anormalmente baixo, sem justificação fundamentada e 
suficiente do preço, é posto em risco por violação do CCP. 
 
Já no verão tínhamos levantado o problema deste procedimento estar repartido em três e da 
necessidade de o tratar atempadamente. Chegámos a este limite. Este processo é mais um 
exemplo de que tudo é deixado para a última hora e depois em cima do tempo se praticam 
atos que prejudicam todos os intervenientes, em especial as crianças e famílias. 
 
Quanto ao contrato, também temos reservas quanto ao facto de ele ter sido assinado em 
05Jan2021 e produzir efeitos a 04jan2021, o que não nos parece razoável. Ora, só pode 
haver serviço prestado depois das partes contraentes subscreverem o acordo. Qualquer 
serviço prestado antes da assinatura do contrato é realizado com base em que relação 
jurídica de compromisso? 
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Assim, os vereadores do MpM votam contra a ratificação do despacho n.º 558/CF/DAF/2020 
da Sr.ª Presidente que pratica o ato de adjudicação do serviço à empresa em apreço e 
consequentemente também não ratificam o Despacho n.º 01/2021 da Sr.ª Presidente 
referente ao contrato.”  
 
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU reiteraram a declaração de voto proferida no ponto 7, que 
se transcreve: 
“Votámos contra porque entendemos que os termos da adjudicação não estão claros, 
enfermando de questões de natureza jurídica que devem ser esclarecidas. Lamentamos que, 
do processo dado a conhecer aos vereadores, não constem todos os elementos e 
nomeadamente o parecer do consultor para esta área, avençado desta autarquia, Dr. Luís 
Sousa, o qual é não nos pode deixar confortáveis nesta ratificação. O processo não foi 
tratado atempadamente com a responsabilidade que esta contratação deveria merecer por 
parte da Srª Presidente e Vereadora com o pelouro da educação. Mais uma vez somos 
confrontados com situações gravíssimas, resultantes de uma clara incompetência de quem 
gere a autarquia e o pelouro, sendo sempre tudo feito em cima do joelho, de forma altamente 
irresponsável e atabalhoada e que só podia dar nisto. A responsabilidade financeira 
resultante da ratificação de um despacho ilegal, num procedimento de milhares de euros, 
recai sobre os vereadores que aprovarem as ilegalidades.” 
 
 
A Sr.ª Presidente reiterou a declaração de voto proferida no ponto 7, que se 
transcreve: 
“Entendemos que não existe qualquer dolo sobre esta matéria. 
Aquilo que falam de preço anormalmente baixo foi dada a resposta pela empresa e 
justificada devidamente e trata-se de um valor irrisório de 0,1€/hora. 
Essa resposta da empresa foi justificada pela melhor gestão dos recursos humanos que se 
encontram já no terreno e, portanto, aos serviços da própria empresa. 
É lamentável que no decorrer desta reunião se tenha proposto o alargamento das AAAF’s e 
das CAF’s às famílias agora em situação de pandemia, dizendo uma coisa e fazendo outra, 
pois certamente têm consciência que estão a prejudicar estas mesmas famílias e as crianças 
que com a não ratificação do despacho põem já em causa que a partir de amanhã não possa 
haver este serviço. 
Da parte da análise que me foi indicada e analisada pelos serviços, não existe qualquer 
violação do CCP. 
A ligeira diferença de preço relativamente ao preço de todas as demais propostas e mesmo à 
média dos preços dessas demais propostas, contribui para demonstrar que se trata de uma 
proposta com preços de mercado.” 
 
Acrescentou ainda:  
“Quero reforçar que neste ponto foi também acrescentado que não há nenhum dolo, não há 
qualquer violação de nenhuma norma legal e que temos aqui o contrato do preço mais 
baixo”. 
 
Esta declaração foi subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Caetano e pela Sr.ª Vereadora 
Célia Guerra. 
 
 
 
 
 



 

Página 61 de 61 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 18/01/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Alteração ao Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande 

 
Relativamente a este ponto, que estava pendente, a Sr.ª Presidente informou que uma vez 
que não tem mais qualquer informação para acrescentar ao que aduziu anteriormente, vai 
retirar o ponto e tentar perceber se tem de vir ou não a reunião de Câmara. 

 
 

 
 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 19:15 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.  

 


