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Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, por videoconferência, reuniu 
a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência da Presidente, Cidália Maria de 
Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

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

relacionada.  
    

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na votação 
dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação se 
mencione expressamente a causa do impedimento. 

 

 
  

 
 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

Sem inscrições nesta data. 
 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

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

1. Início do procedimento administrativo de elaboração de Regulamento do Fundo de 
Emergência Municipal de Apoio ao Comércio e Empresas – Impacto Covid-19 - 
Constituição de interessados. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

2. Resumo de Tesouraria do dia 26 de janeiro de 2021 
 

 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

3. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 -Troço 4 - Ciclovia do Aceiro – 
Aprovação Alterações ao Projeto de Execução 

4. E/13352/2020 - Acordo de colaboração interinstitucional – Sistema de informação 
cadastral simplificada 

5. Isenção parcial de taxas no âmbito da pandemia provocada pela doença COVID-19 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

6. Req.º nº 461/20, datado de 22/04/2020 - Proc.º n.º 111/20, datado de 22/04/2020 - 
Razão Latina, Lda 

7. Req.º nº 1173/20, datado de 28/10/2020 - Proc.º n.º 152/20, datado de 03/06/2020 - 
João Eduardo Andrade Santos Pereira 

8. Req.º nº 1355/20, datado de 22/12/2020 - Proc.º n.º 260/20, datado de 04/08/2020 - 
Aires dos Santos Salvador 

9. Req.º nº 1330/20, datado de 16/12/2020 - Proc.º n.º 84/20, datado de 10/03/2020 - 
VECOGEST, LDA 

10. Req.º nº 12/21, datado de 07/01/2021 - Proc.º n.º 90/20, datado de 11/03/2020 - Ana 
Paula Dias Graça 

11. Req.º nº 1042/20, datado de 28/09/2020 - Proc.º n.º 422/19, datado de 18/11/2019 - 
Medidajustada – Construção Civil, Unipessoal, Lda 

12. Req.º nº 1270/20, datado de 24/11/2020 - Proc.º n.º 93/19, datado de 13/03/2019 - N. 
Belchior, Lda 

13. Req.º nº 1301/20, datado de 04/12/2020 - Proc.º n.º 87/18, datado de 13/03/2018 - 
Filipe Manuel Simões Moreira 

14. Req.º nº 857/2020, datado de 10/08/2020 - Proc.º n.º 263/19, datado de 24/07/2019 - 
Imolazer – Imobiliária, S.A. 

15. Req.º nº 77/21, datado de 25/01/2021 - Proc.º n.º 16/21, datado de 14/01/2021 - Vítor 
Manuel Duarte Rei 

16. E/158/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia de Gás do 
Centro, S.A. 

17. E/602/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia de Gás do 
Centro, S.A. 

18. E/11631/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia de Gás do 
Centro, S.A. 

 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

19. Ratificação do despacho de isenção de taxas para a emissão de licença especial de 
ruído e emissão de parecer 
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20. Isenção do pagamento de taxas. 
21. Isenção de taxas municipais aos operadores económicos que foram afetados com as 

medidas de restrição no combate à pandemia COVID-19. 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

22. “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, 
PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 3 – CP N.º 16/2019” – APROVAÇÃO DA REVISÃO DE 

PREÇOS. 
23. “REABILITAÇÃO DA RUA DAS LAGOÍNHAS - CP N.º 14/2020” – SUSPENSÃO DA 

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS. 
24. “AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA 

DO BREJO – FIGUEIRAS – CONCURSO PÚBLICO N.º 30/2020 – APROVAÇÃO DO PLANO 

DE TRABALHOS. 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
  
INTERVENÇÃO CULTURAL 

25. ADMISSÃO DE CANDIDATURAS PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO OU BENEFÍCIOS A 

ENTIDADES DE NATUREZA CULTURAL- 2021 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO 

26. REVISÃO DO VALOR DA RENDA, SOB O REGIME DE ARRENDAMENTO APOIADO, DO 

INQUILINO RESIDENTE NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS, BLOCO 3, 2º C, CASAL DE 

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

N.º 6, SITA NO BAIRRO CASAL D’ANJA- PASSAGEM-VIEIRA DE LEIRIA. 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

28. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS 

CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ESCALÃO B. PERÍODO DE 

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS E NÃO LETIVAS 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

29. CP N.º 10/2020 - REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÓNICA E ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL – Substituição do diretor de fiscalização 
30. Requalificação do Centro Azul- S. Pedro de Moel - Concurso público n.º 18/2020- 

Substituição do diretor de fiscalização 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
Antes de dar a palavra aos Srs. Vereadores, a Sr.ª Presidente interveio, para dar conta 
da situação pandémica no concelho: 
 
No dia 01/01/2021 a Marinha Grande tinha 663 casos confirmados de Covid-19; 
No dia 31/01/2021 a Marinha Grande tinha 1.317 casos confirmados de Covid-19, o que 
representa uma subida de quase 100% num só mês. 
 
Seguidamente leu um texto sobre a situação atual no concelho e no país, e das diligências 
em que a CMMG tem participado, nomeadamente em conjunto com a ARS Centro, para 
melhor equipar o nosso Centro de Saúde. 
A Saúde tem sido uma preocupação da autarquia, que em 2022 irá receber estas 
competências. 

 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram 
intenção de intervir. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os que acompanham a reunião, e 
referiu o seguinte sobre o PDM: 
 

• Na reunião de Câmara extraordinária houve uma breve apresentação dos trabalhos, 
tendo ficado de enviar documentação, que só vai enviar hoje. 

• Como a reunião extraordinária não foi pública, foram-lhe colocadas questões, a que 
quer responder: 

→ O PDM está a avançar. 

→ Foram apresentados vários itens, que são a base do PDM, e já há muito trabalho 
feito, e agora os sete terão que levar estes trabalhos até ao fim. 

→ 13/06/2020 era a data inicial para terminar. Não se cumpriu, por via da pandemia, 
e agora a nova data é 13/07/2021, que é quando todas as autarquias terão que 
ter os seus PDM’s aprovados. Querem fazer tudo para cumprir este prazo, 
embora a decisão final caiba à comissão da CCDRC. 

→ Este ano é um ano difícil para discutir um PDM, porque é ano de eleições, mas 
julga que todos os sete conseguirão fazer um bom PDM, para deixar a quem vier 
a ser eleito uma ferramenta boa e moderna para trabalhar. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 

• Agradeceu a disponibilidade e coragem de todos os membros das mesas de voto, 
num ano difícil, e também a quem foi exercer o seu direito de voto. 
Lamenta que quem se encontrava confinado não tenha podido votar. 

• Ontem foi o aniversário do SOM, que fez 98 anos, comemorado numa cerimónia 
digital. Esteve presente, ouviu a intervenção emocionada da sua Presidente, que 
reflete a situação angustiante em que as coletividades do concelho se encontram. 
Foi um discurso muito sentido e realista, e apela à Sr.ª Presidente para que a 
Câmara possa apoiar melhor as coletividades. 
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A Presidente do SOM referiu que só agora é que tinha recebido um e-mail para 
levantarem os EPI’s. Foi só agora que se enviou? Não foi também na 1.ª fase? É só 
isto que a Câmara está a apoiar? 

• Violência na Marinha Grande – tem crescido, preocupa-a, e pergunta se a Câmara, 
em conjunto com as forças de segurança, não pode tomar medidas. 
A Câmara não pode ignorar que a nossa cidade tem uma comunidade que faz estas 
ações, não é só a comunidade cigana, a polícia diz-lhe que há outros grupos de 
cidadãos a fazê-lo. 
Entende que a Câmara também deverá ter uma voz ativa no controle desta situação, 
que poderá ser também um reflexo da situação que se vive atualmente, mas que não 
se pode ignorar. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma. 
 
“1. Cidadania Ativa 
 
1.1. Pedido de realização de Estágio 

• 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? O que está aqui em causa é dar-se uma resposta à 
requerente, algo do género “recebemos o seu pedido e o mesmo encontra-se a ser 
analisado, oportunamente entraremos em contacto consigo para lhe dar nota da 
decisão tomada sobre o mesmo. 

 
1.2. Email de 22Jan do Sr. Próspero quanto ao procedimento adotado em situações 
positivas de covid 

• O mesmo levanta uma questão a propósito da sua filha que tem que ver com o 
procedimento adotado quando é detetado um caso positivo nas escolas e os 
restantes alunos de turma ficam em isolamento profilático. Refere ainda que não 
entende porque não foi contactado pelas entidades de saúde e qual o procedimento 
referente à utilização de testes por parte da Câmara Municipal. 

• Sobre o assunto, os vereadores do MpM solicitaram esclarecimentos, 
designadamente se foi dada resposta ao requerente e qual o procedimento que está 
a ser adotado nestas situações? 

• Considero importante que se torne claro e público o procedimento adotado nestas 
circunstâncias, as pessoas precisam de saber como se orientar.   

• Penso ainda que os testes rápidos adquiridos pela Câmara Municipal poderiam ser 
aplicados neste contexto escolar porque é natural que todos os pais fiquem 
preocupados numa situação destas e queram fazer testes aos seus filhos. 

 
1.3. Processos de licenciamento 
Na reunião do dia 16.11.2020 não foram apreciados dois pontos: 

• 8. Req.º nº 195/19, datado de 27/11/2019 - Proc.º n.º 428/19, datado de 27/11/2019 - 
Vítor Manuel Ferreira Lopes  

• 30. Req.º nº 1710/19, datado de 11/10/2019 - Proc.º n.º 381/19, datado de 
11/10/2019 - António José Pedro Ventura e Ana Margarida Lino da Silva Ventura  

Na data da reunião requeremos para a ata o parecer da CCDR de 24.08.2006. O ponto foi 
reagendado. 
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Sobre este assunto, sabendo-se que os munícipes têm urgência na realização das obras, 
pretendemos saber quando será enviado o parecer que solicite e qual o ponto de situação 
dos dois processos. 
 
2. COVID 
2.1. Qual o critério que tem estado na base da utilização dos testes rápidos adquiridos pela 
Câmara Municipal? 
2.2. A Câmara Municipal deu nota de que realizou testes aos seus trabalhadores. Houve 
casos positivos? Se sim, quantos e que medidas foram adotadas? 
2.3. Já perguntámos isto no dia 18.01.2021. Como a resposta foi uma trapalhada, volto a 
perguntar: 
2.4. Queríamos ainda saber qual o ponto de situação das propostas de medidas que fizemos 
na reunião de 13Nov, sobre as quais faltava o enquadramento financeiro e legal. Na altura a 
ideia é que essas medidas estivessem implementadas atualmente.” 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os que acompanham esta reunião, 
e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da 
mesma. 
 
1. PDM 
Agradecemos a apresentação do PDM semana passada, feita pela empresa. Lamentamos 
não ter acompanhado esta revisão que vem de 2013 e tinha como limite 8 anos, seria janeiro 
2021. Pedimos várias vezes que todos os vereadores fossem envolvidos para terem 
conhecimento do andamento dos trabalhos ou que houvesse uma comissão de 
acompanhamento, que não foi criada. Assim, até agora, nada dissemos sobre a estratégica, 
que, como disse o vereador Caetano já tem muito trabalho realizado. 
Não recebemos qualquer documentação, por isso nada podemos contribuir. 
O prazo para terminar a revisão do PDM que a empresa referiu não foi julho, como disse o 
vereador Caetano. Mas oxalá fosse, pois a Marinha Grande necessita de ter o PDM 
atualizado rapidamente. 
 
2. Apoio ao Associativismo  
Desde o início desta pandemia que temos vindo a propor o apoio às coletividades. Da 
mesma forma que propusemos apoios à atividade económica que está em dificuldades, 
nomeadamente o comercio e serviços.  
Tendo em conta que o argumento deste executivo permanente para não disponibilizar estes 
apoios é o facto de não terem regulamentos, questionámos para quando a apresentação de 
regulamentos para apoiar quem efetivamente precisa. 
Vem hoje o início da elaboração do regulamento de apoio ao comércio e ainda bem. A 
proposta só peca por tardia. 
Sobre o assunto, a Câmara já tem o draft do regulamento que nos possa enviar ou, apesar 
de ter passado tanto tempo, ainda não fez nada? 
Para quando o regulamento de apoio às coletividades e clubes? 

 
3. FEIS 
Desde que foi adquirida a FEIS que temos vindo a dizer que é preciso estudar as 
infraestruturas existentes, perceber as características do património, colocar o processo em 
discussão pública e definir o uso deste importantíssimo espaço, tão nobre para a nossa terra, 
onde tudo começou. 
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A Sra. Presidente tem insistido em decidir sozinha o que ali fazer. Exigimos que nada seja 
feito naquele espaço sem uma discussão e decisão dos marinhenses. Por essa razão 
estranhamos que a Sra. Presidente nos últimos dias de dezembro tenha emitido um 
despacho para contratar a “Elaboração de Projetos de Arquitetura e Especialidades para a 
Remodelação de Edifício da Mortensen”. 
Sra Presidente, por favor, não insista em querer fazer obras sem um trabalho sério de 
planeamento e investigação, sejam novas ou remodelações do edificado restante da FEIS, 
sem o conhecimento dos membros deste executivo e dos marinhenses e sem um plano geral 
para toda a FEIS. 
Em suma: 

• Por diversas vezes temos referido que o património FEIS não pode ser 
comprometido sem que se faça um estudo sobre o mesmo. 

• Nos últimos dias de dezembro, percebemos que a Sr.ª Presidente resolveu por 
iniciativa própria adjudicar a “Elaboração de Projetos de Arquitectura e 
Especialidades para a Remodelação do Edifício da Mortensen”, ou seja, parte do 
edificado FEIS, pelo valor de 19.703,25€ ao Arquiteto Marco António Rezola Y 
Palácios Clemente, por curiosidade o sócio do deputado da Assembleia Municipal 
Frederico Barosa, da bancada do PS. 

• A Sr.ª está a insistir em avançar com este método para a recuperação de tão 
importante património. O que nós pensamos que é adequado é ir buscar os 
melhores na arquitetura, antropologia e sociologia industrial para este tão importante 
projeto. Ele tem que ser uma referência mundial, que vai para além dos limites 
concelhios.  

• Queremos que saiba antecipadamente que não conta com o MpM para este tipo de 
trabalho mal feito que põe em causa o património FEIS, o mais relevante e simbólico 
da nossa terra.”  

 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra respondeu o seguinte: 
 

• Também esteve na cerimónia do SOM, ouviu com atenção e quer dizer que o apoio 
da Câmara não foi especificamente para a Covid, foi um apoio para os balneários, 
para a conservação das salas de estudo, para a dança e teatro. 
Também o SOM foi incluído na aquisição de iniciativas culturais, com uma peça de 
teatro, para 5 representações, no valor de 5.000€. 
O kit de equipamento foi uma das medidas aprovadas, e para se saber das 
necessidades foi enviado o e-mail que referiram. 
 

A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que percebeu isso, mas queria saber se só se 
apoiou agora desta vez e se ainda não se tinha apoiado antes. 
 

A Sr.ª Vereadora Célia Guerra referiu que em relação ao equipamento que na altura 
foi distribuído às várias instituições, e também sobre as medidas que já estão 
implementadas, tem aqui a lista, é grande, mas no final da reunião vai enviar para 
todos. 

• Informou que foram adquiridos mais portáteis, já vieram, e foi perguntado aos 
agrupamentos se ainda tinham necessidade destes equipamentos. Disseram que 
estavam à espera dos do Governo e até agora ainda não pediram. 

• A aquisição de espetáculos on-line continua, e espera continuar com a “Marinha Fica 
em Casa”, fase 3. 
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O Sr. Vereador Carlos Caetano respondeu o seguinte: 
 

• Sobre os 2 processos de novembro/2020 – num deles declarou-se impedido, é um 
familiar direto, mas sabe que a Sr.ª Presidente reuniu com os titulares, eles estão a 
par da situação, e por isso o processo não está esquecido. 
O outro processo é semelhante, e tem a mesma resolução. 

• Sobre a comissão de acompanhamento do PDM que não foi criada – é uma 
competência da Assembleia Municipal. 
Na sua intervenção de 30/04/2019, na Assembleia Municipal, pediu esta criação, 
com representantes de todas as forças, mas não foi criada. Agora, na continuação 
da sessão da Assembleia Municipal de 28 de dezembro último, voltou a pedir esta 
comissão, que considera essencial.  
Tem que continuar a insistir junto da Assembleia Municipal para que a comissão se 
crie. 
 

O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que entende esta resposta, mas questiona se 
não seria útil os Vereadores irem tendo conhecimento do andar dos trabalhos, para 
agora irem dar os seus contributos. 
 

O Sr. Vereador Carlos Caetano referiu que a base de trabalho é a apresentação 
que foi feita a semana passada, que considera uma boa base para o trabalho a 
efetuar por todos. 
 

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

• Ouviu com atenção a declaração de abertura da Sr.ª Presidente, e um dos assuntos 
que aqui trazia era o apoio ao movimento associativo. 
Ouviu a resposta da Sr.ª Vereadora Célia e entende que o que se está a fazer é 
pouco ou nada, só se compra um ou outro espetáculo. 
Naquilo que ouviu não viu espelhado o apoio ao movimento associativo no 
concelho, e é lamentável a autarquia não apoiar com planos continuados, como 
acontece noutras autarquias. 
Hoje vem à reunião o início de um procedimento para apoio ao comércio, quando a 
pandemia começou há quase um ano. 
Em 18 de janeiro perguntou se tinha havido contacto com a Associação de 
Comerciantes. Não houve, só houve um telefonema da Sr.ª Presidente em 
novembro, para uma reunião, que depois foi adiada, e até 18 de janeiro, quando 
perguntou, não tinha havido qualquer outro contacto. 
É lamentável esta falta de apoio! É uma falta de respeito para com as coletividades, 
não há noção do que se passa no concelho. 
Estas questões deviam ser discutidas aqui, com os sete, e difundidas amplamente 
nas redes sociais e no Facebook da Câmara. 
Tem situações particulares de munícipes, sobre as quais vai falar com os respetivos 
Vereadores, mas como Vereadora eleita gostaria de ver aqui debatidos com 
transparência e frontalidade os grandes temas: apoio ao movimento associativo, ao 
desporto, à indústria, ao comércio, a revisão do PDM. 

• Quer partilhar o agradecimento público aos elementos que assumiram funções nas 
mesas de voto, e também agradecer a iniciativa de os testar antes, por sugestão do 
Presidente da Assembleia Municipal, e também depois, sugerido pelo deputado do 
MpM, e que a Câmara tenha aceitado as sugestões. 
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• Perguntas: 

→ O Facebook da Câmara pode ser utilizado para responder às publicações de 
outras forças políticas? 

→ Pode também ser usado para comentar o sentido de voto dos Vereadores em 
reunião de Câmara? 
 

• Resposta ao munícipe Miguel Próspero – a sugestão da Sr.ª Vereadora Ana faz 
todo o sentido, embora a questão seja de saúde, mas a Câmara também poderá dar 
uma ajuda e responder também ao munícipe. 

• Também vai pedir o draft do documento que já exista para o regulamento. 
 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Quer informar que os munícipes que se inscreveram para votar em confinamento o 
puderam fazer e correu bem. 

• Furtos em viaturas e habitações nos últimos meses – a situação está a ser 
acompanhada pela PSP, e sabe que neste mês de janeiro as coisas voltaram à 
normalidade. 

• Sobre o estágio – já tinha informado que o pedido tinha entrado na véspera, mas 
estes pedidos têm que ser analisados em termos financeiros, em termos de seguro, 
e por isso a resposta só pode ser no sentido de que entrou e está a ser apreciado. 
 

A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que é essa resposta que deve ser 
dada à munícipe. 
 

A Sr.ª Presidente referiu que os recursos Humanos vão dar essa resposta. 
 

• Apoio às associações – foram dados todos os que foram possíveis. Vai ser 
divulgada brevemente a lista, para conhecimento de todos os tipos de apoios 
concedidos. 

• Sobre os processos retirados da reunião de novembro de 2020, informou que foi 
feita uma reunião técnica com o munícipe do processo com o ponto 30 e foi-lhe 
comunicado. 

• Sobre o Covid – a Sr.ª Vereadora Ana não estava no início da reunião, quando fez 
referência aos casos positivos que houve na sequência dos testes que estão a ser 
feitos. 
Falou com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal sobre esse assunto e 
agradece-lhe a sua colaboração. A repetição dos testes aos membros das mesas 
de voto foi articulada com o ACES, porque já havia testes rápidos adquiridos pela 
Câmara. 

• Sobre as questões do Facebook da Câmara – acha que a Sr.ª Vereadora Célia já 
respondeu, uma vez que o esclarecimento foi feito para informar os munícipes, tal 
como os Srs. Vereadores agora sugeriram. 
Sobre os partidos não se pronuncia, nem se pronunciará, apenas está dedicada ao 
seu trabalho na Câmara, com os Vereadores. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho pediu as seguintes respostas: 
 

• O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que no processo em que estava impedido a 
Sr.ª Presidente estava a acompanhar, mas o segundo processo teria a mesma 
resposta.  
Como a Sr.ª Presidente não se referiu a este, pergunta como é que fica a situação? 
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• Entrega de documentos – os munícipes deixam os documentos com o segurança, 
mas não lhes é dado um comprovativo. Esta situação aconteceu esta semana com 
uma pessoa próxima de si, sugeriu que lhe dessem uma cópia carimbada e foi uma 
grande confusão. É lastimável! 

• Esclareceu ainda que não disse à Sr.ª Presidente para comentar publicações feitas 
pelos partidos. 
 

Seguiu-se uma troca de palavras entre a Sr.ª Presidente e a Sr.ª Vereadora Alexandra 
Dengucho, que deu exemplo do que diz, que é fazer a utilização do Facebook da Câmara 
para dar a informação de que os Vereadores da CDU e do MpM rejeitaram propostas do 
executivo. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro perguntou à Sr.ª Presidente por que razão ainda 
não recebeu o parecer da CCDR que pediu na reunião de 16/11/2020. 
 

A Sr.ª Presidente informou que vai ver porque ainda não foi enviado. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou ainda o seguinte: 

• Que os regulamentos foram hoje publicados em Diário da República, e por isso 
agora já se podem atribuir os apoios extraordinários às associações, porque estão 
lá previstos. 

• Referiu ainda que foi feita a publicação no Facebook porque a Câmara foi inundada 
por questões sobre as AAAF’s e CAF’s. 

 
 
 

 

 

 
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 15:52 horas às 16:07 horas. 

 
 

 

 
 

 

ORDEM DO DIA 

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

1. Início do procedimento administrativo de elaboração de Regulamento do 
Fundo de Emergência Municipal de Apoio ao Comércio e Empresas – Impacto 
Covid-19 - Constituição de interessados. 

 
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
“O que se pretende exatamente? 
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Iniciar um procedimento novo para um regulamento novo ou proceder à alteração do 
existente? 
Da minuta de deliberação consta: 

Assim, tendo em vista o cumprimento de tais desideratos, a Câmara Municipal, ciente 
da  importância da participação dos cidadãos e entidades interessadas no processo de 
produção destas normas regulamentares, enquanto instrumento de discussão, 
consenso e adesão e, como tal legitimador das soluções finais que ficarão 
consagradas no regulamento delibera, ao abrigo da competência atribuída pela alínea 
k) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre 
outros, o Regime Jurídico da Autarquias Locais (RJAL) e nos termos do previsto no n.º 
1 do art.º 98.º do CPA-Código do Procedimento Administrativo, dar início ao 
procedimento de elaboração e aprovação do “Regulamento do Fundo de Emergência 
Municipal de Apoio ao Comércio e Empresas – Impacto Covid-19”, designando como 
responsável pela direção do procedimento, o Dr. Luis Barreiros, responsável pelo 
GAEE-Gabinete de Apoio ao Empresário e Empreendedorismo. 
Mais delibera fixar o prazo de 10 dias úteis a contar da publicitação desta deliberação 
no sítio institucional do Município, na Internet, para os interessados se constituírem 
como tal no procedimento e para apresentarem propostas ou contributos para a 
pretendida alteração do citado regulamento, mediante requerimento dirigido à 
Presidente da Câmara Municipal e enviado, preferencialmente, para o endereço 
eletrónico institucional geral@cm-mgrande.pt, ou entregue pessoalmente no edifício 
sede da Câmara Municipal, sito na Praça Guilherme Stephens, 2430-522 Marinha 
Grande, ou enviado em correio registado, no qual conste o nome completo, a morada 
ou sede e o respetivo endereço de correio eletrónico, caso exista, acompanhado do 
consentimento do seu uso, para os efeitos de notificação previstos na alínea c) do n.º 
1 do art.º 112.º, do CPA. 

O que me parece é que temos apenas que deliberar sobre o início ao procedimento de 
elaboração e aprovação do “Regulamento do Fundo de Emergência Municipal de Apoio ao 
Comércio e Empresas – Impacto Covid-19”, fixando o prazo de 10 dias para os interessados 
se constituírem como tal no procedimento e para apresentarem propostas ou contributos 
para o citado regulamento. Ponto. É só isto. Só depois desta fase deve vir a proposta de 
regulamento. 
Já que a Sr.ª Presidente, apesar de não especificar qualquer ideia sobre o Regulamento 
refere que já tem um draft, então solicitamos o envio desse draft para apreciação.” 
 
A Sr.ª Presidente confirmou o lapso de escrita na proposta, tendo sido corrigida a expressão 
“para o pretendido regulamento”, e informou que agora se vai aprovar o ponto, para o início 
do procedimento, e que depois enviará o draft do regulamento. 

 
Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
43 - A situação de calamidade pública provocada pela pandemia do vírus SARS-CoV2, 
COVID-19, forçou o Município a delinear e aprovar um vasto Programa de Apoios aos efeitos 
da pandemia, tendo como objetivo minimizar o impacto da atual situação pandémica e 
proteger as famílias do concelho. 
 
De entre as várias medidas implementadas, destaca-se a aprovação em 28-12-2020, pela 
Assembleia Municipal, do Regulamento do Fundo de Emergência Municipal de Apoio Social 
– Impacto Covid-19, que teve por objetivo apoiar uma percentagem da perda do rendimento 
mensal líquido das famílias, enquanto medida de apoio que permita a continuidade do 
pagamento com encargos gerais familiares, nomeadamente as faturas de água e luz, assim 
como da renda habitacional, durante o período de vigência das medidas excecionais a nível 

mailto:presidente@cm-mgrande.pt,
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nacional e municipal, regulamento este que aguarda a devida publicação em Diário da 
República. 
 
No entanto, tendo o país sido confrontado com um aumento exponencial do número de 
contágios e de infeções pelo vírus Covid-19, a Declaração do Estado de Emergência foi 
objeto de sucessivas renovações e de sucessivas autorizações e regulamentações, com o 
consequente agravamento das medidas de combate à propagação do vírus, designadamente 
de confinamento geral domiciliário e de fortes restrições da mobilidade dos cidadãos, bem 
como de encerramento forçado de estabelecimentos de diversas atividades económicas, 
com especiais reflexos no pequeno e já fragilizado comércio local e nas microempresas do 
concelho da Marinha Grande, reflexos esses que reclamam agora deste Município uma 
expressiva e idêntica atenção excecional. 
 
Não é, de forma alguma, intenção do Município substituir-se às diversas medidas 
excecionais vigentes de apoio à atividade económica, criadas pela Assembleia da República 
ou decretadas pelo Governo, mas sim dotar os agentes económicos locais de um outro 
instrumento financeiro que lhes confira maior robustez financeira e que permita ultrapassar 
ou minimizar as dificuldades mais prementes de liquidez nos seus negócios, de forma a que 
possam ser mantidos os postos de trabalho existentes. 
 
No atual contexto, o próprio Governo, reconhecendo o papel fundamental das autarquias 
locais no relançamento da economia e no apoio à atividade económica de interesse local, 
clarificou a possibilidade de concessão de apoios pelo Município, a entidades e organismos 
legalmente existentes, relacionados com a resposta à pandemia da doença COVID-19 ou 
recuperação económica no contexto da mesma, ao aditar ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março, o art.º 35.º-U, com a seguinte redação:  

«Para efeitos do disposto na alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º, bem como da alínea ff) do 
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
considera-se apoio a atividade de interesse para a freguesia, bem como apoio à 
atividade económica de interesse municipal, respetivamente, a concessão de apoios, 
em dinheiro ou em espécie, a entidades e organismos legalmente existentes, 
relacionados com a resposta à pandemia da doença COVID-19 ou recuperação 
económica no contexto da mesma.» 

 
E reconhecendo também as graves consequências do agravamento da situação de 
calamidade pública e do endurecimento das medidas restritivas impostas a nível nacional, 
procedeu ao alargamento do prazo de vigência do citado art.º 35.º-U do Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março, até 31 de dezembro de 2021 – art.º 5.º, da Lei n.º 6-D/2021, de 15 
de janeiro, que alterou o art.º 37.º-A, daquele mesmo Decreto-Lei. 
 
O Município, ciente de que atividade comercial e empresarial do concelho detém um papel 
determinante e estratégico no desenvolvimento económico e social das suas populações, e 
consciente das suas atribuições e competências para promover o relançamento da economia 
e para apoiar o desenvolvimento da atividade económica de interesse local, entende ser 
premente a criação de uma medida específica, excecional e temporária, de apoio ao 
comércio e às microempresas que compõem o tecido empresarial do concelho, visando a 
sua recuperação, a manutenção de postos de trabalho associados e a mitigação dos efeitos 
negativos que a crise causada pela pandemia provocou e que se tem vindo a agravar no 
contexto do aumento das infeções por Covid-19, no concelho e no país. 
 
 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/500023/details/normal?l=1
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A avaliação dos custos e benefícios destas medidas extraordinárias de apoio ao comércio, 
às empresas e aos empresários em nome individual, que ora se pretendem implementar 
revela-se no contributo que darão para a manutenção de postos de trabalho, para o 
fortalecimento da robustez do tecido económico local, para a mitigação dos efeitos 
económicos que esta crise pandémica tem causado e para uma mais célere e efetiva 
recuperação económica no concelho da Marinha Grande. 
 
Neste sentido, afigura-se adequado e oportuno, criar e regulamentar um Fundo de 
Emergência Municipal de Apoio ao Comércio e Empresas – Impacto Covid-19, visando a 
consecução daquele objetivo de apoio excecional e temporário aos agentes económicos 
locais, ao abrigo do poder regulamentar próprio das autarquias locais, conferido pelo art.º 
241.º da Constituição da República Portuguesa, e pelas alínea m), do n.º 2, do art.º 23.º, 
alínea g), do n.º 2, do art.º 25.º e alínea k) do n.º 1 do art.º 33.º, todos do RJAL-Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 
sua atual redação, e ainda nos termos da alínea ff) do n.º 1 do mesmo art.º 33.º do RJAL, 
com a clarificação que lhe foi feita pelo art.º 35.º-U, do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 
março, aditado pelo Decreto-Lei n.º 99/2020, de 22 de novembro e com prazo de vigência 
alargado até 31 de dezembro de 2021, pelo art.º 5.º da Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro. 
 
Assim, tendo em vista o cumprimento de tais desideratos, a Câmara Municipal, ciente 
da  importância da participação dos cidadãos e entidades interessadas no processo 
de produção destas normas regulamentares, enquanto instrumento de discussão, 
consenso e adesão e, como tal legitimador das soluções finais que ficarão 
consagradas no regulamento delibera, ao abrigo da competência atribuída pela alínea 
k) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre 
outros, o Regime Jurídico da Autarquias Locais (RJAL) e nos termos do previsto no n.º 
1 do art.º 98.º do CPA-Código do Procedimento Administrativo, dar início ao 
procedimento de elaboração e aprovação do “Regulamento do Fundo de Emergência 
Municipal de Apoio ao Comércio e Empresas – Impacto Covid-19”, designando como 
responsável pela direção do procedimento, o Dr. Luís Barreiros, responsável pelo 
GAEE-Gabinete de Apoio ao Empresário e Empreendedorismo. 
 
Mais delibera fixar o prazo de 10 dias úteis a contar da publicitação desta deliberação 
no sítio institucional do Município, na Internet, para os interessados se constituírem 
como tal no procedimento e para apresentarem propostas ou contributos para o 
pretendido regulamento, mediante requerimento dirigido à Presidente da Câmara 
Municipal e enviado, preferencialmente, para o endereço eletrónico institucional 
geral@cm-mgrande.pt, ou entregue pessoalmente no edifício sede da Câmara 
Municipal, sito na Praça Guilherme Stephens, 2430-522 Marinha Grande, ou enviado 
em correio registado, no qual conste o nome completo, a morada ou sede e o 
respetivo endereço de correio eletrónico, caso exista, acompanhado do 
consentimento do seu uso, para os efeitos de notificação previstos na alínea c) do n.º 
1 do art.º 112.º, do CPA. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

 
2. Resumo de Tesouraria do dia 26 de janeiro de 2021 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte e seis de janeiro de dois 
mil e vinte e um, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
11.041.002,83€ (onze milhões, quarenta e um mil e dois euros e oitenta e três cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 

3. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 -Troço 4 - Ciclovia do Aceiro – 
Aprovação Alterações ao Projeto de Execução 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira perguntou o seguinte: 
“Afinal o que efetivamente se passou?” 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que partilhou imagens 
com o traçado do troço, com as alterações acordadas com o ICNF. A alteração é um troço de 
100 metros, que tem uma estrutura sobrelevada, com os materiais que o ICNF autorizou. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
44 - Presente informação n.º RV/02/2021, da Divisão de Gestão do Território, datada de 18 
de Janeiro de 2021, que se anexa à presente deliberação e que se dá por integralmente 
reproduzida, propondo a aprovação alteração do Projeto de Execução da Ciclovia entre a 
Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Troço 4 - Ciclovia do Aceiro, localizada na freguesia da 
Marinha Grande, concelho da Marinha Grande.  
 
O projeto de execução referente à Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Troço 4, 
foi aprovado na Reunião de Câmara de 23/07/2020 e contempla o troço entre a 242-2 
(Ciclovia da Estrada de São Pedro) no Aceiro exterior das Matas Nacionais com ligação á 
Rua da Portela, numa extensão total de 638 metros.  
 
No decorrer dos trabalhos de preparação da obra, verificou-se que a solução preconizada 
em projecto não é a mais adequada no que concerne á acessibilidade ás propriedades e 
habitações contíguas ao Aceiro na zona da Rua da Portela numa extensão aproximada de 
100m, porque com a circulação de veículos no acesso ás propriedades poderiam danificar a 
médio prazo a ciclovia e por outro lado a ciclovia tal como está prevista em estrutura de 
madeira tipo Deque dificulta o acesso de veículos de emergência.  
 
Após reunião com os representantes do Instituto de Conservação e Natureza das Florestas 
(ICNF) no local foi avaliada a possibilidade da alteração do traçado da ciclovia que está 
previsto ao meio do Aceiro, para poente mais junto ao Pinhal, possibilidade que o ICNF  
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declinou, tendo sido veiculada a solução de supressão da ciclovia na zona das habitações 
numa extensão aproximada de 100m a partir da rua da Portela e colocar a iluminação 
pública junto aos muros de vedação.  
 
O projectista apresentou plantas com alteração da planta de traçado e de iluminação pública 
do projecto da Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 -Troço 4 - Ciclovia do 
Aceiro.  
 
As alterações propostas para a Rede de Iluminação Pública foram objeto de parecer da 
entidade licenciadora EDP.  
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, aprovar as plantas da 
alteração de traçado e de iluminação pública 2/2 do projecto da Ciclovia entre a Zona 
Industrial e a E.R. 242-2 -Troço 4 - Ciclovia do Aceiro, localizada na freguesia da 
Marinha Grande, concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

4. E/13352/2020 - Acordo de colaboração interinstitucional – Sistema de 
informação cadastral simplificada 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Referi que este trabalho é discreto e muito importante. 
Solicitei esclarecimentos sobre a candidatura (equipamentos e técnicos). A candidatura está 
feita e aguardamos o deferimento.” 
 
A Sr.ª Presidente confirmou que há uma candidatura à CCDR, em termos de equipamentos 
e de técnicos, está feita e ainda não está aprovada. Tem como base cerca de 100 mil euros, 
mas agora não tem mais informação, quando tiver informações concretas dará. Neste 
momento o que está em causa é só a aprovação do Acordo. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
45 - Presente acordo de colaboração institucional a celebrar, nos termos do n.º 5 do artigo 
1.º da Lei n.º 65/2019, de 23 de agosto e do n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 78/2017, de 17 de 
agosto, entre o Instituto dos Registos e Notariado, I.P., a Estrutura de Missão para a 
Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificada e o Município da Marinha 
Grande. 
 
A Câmara Municipal analisou o referido acordo de colaboração institucional a celebrar entre 
o Instituto dos Registos e Notariado, I.P. (IRN, IP), a Estrutura de Missão para a Expansão 
do Sistema de Informação Cadastral Simplificada (eBUPI) e o Município da Marinha Grande 
e considerando que: 
 
- A Lei n.º 65/2019, de 23 de agosto, que mantém em vigor e generaliza a aplicação do 
sistema de informação cadastral simplificada, instituído pela Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto 
que, por sua vez, o criou, estabelece que a operacionalização do regime nela previsto 
depende da celebração de um acordo de colaboração interinstitucional; 
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- O referido acordo estabelece, nomeadamente, as ações a desenvolver pelas entidades 
outorgantes, o modo de acesso dos técnicos habilitados do Município à plataforma BUPi 
(Balcão Único do Prédio), o modo de partilha da informação relevante de caracterização e 
identificação dos prédios rústicos e mistos e dos seus titulares, da caracterização do território 
nacional, bem como o acesso, a comunicação e o tratamento de dados entre as entidades 
outorgantes; 
 
- Estabelece, ainda, as obrigações do eBUPI, do IRN, IP e do Município, 
 
Delibera, nos termos do n.º 5 do artigo 1.º da Lei n.º 65/2019, de 23 de agosto, do n.º 1 
do artigo 27.º da Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto, e de acordo com a competência que 
lhe é conferida pela alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, celebrar o mencionado acordo, por concordar com os 
seus termos e por entender que, tal com é referido no seu preâmbulo, “o 
conhecimento dos limites e da titularidade da propriedade se afigura absolutamente 
crítico e imprescindível às atividades de planeamento, gestão e apoio à decisão sobre 
o território, a sua ocupação e uso, das quais depende o desenvolvimento sustentável 
de políticas públicas em diferentes domínios”.  
 
Mais delibera designar a responsável pelo acompanhamento e coordenação técnica do 
acordo a técnica superior Diana Gomes, devendo a sua designação e respetivos 
contactos serem comunicados à eBUPI. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

5. Isenção parcial de taxas no âmbito da pandemia provocada pela doença 
COVID-19 

 
46 - Presente informação jurídica, datada de 22-01-2021, referente ao enquadramento 
jurídico das isenções em sede de gestão urbanística, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19. 
 
Presente informação da chefe de unidade da área de gestão urbanística, datada de 22-01-
2021, respeitante ao valor das taxas cobrado no ano de 2020 pela realização de operações 
urbanísticas destinadas a indústria, comércio e serviços. 
 
A grave situação epidemiológica provocada pela doença Covid-19 tem obrigado à tomada de 
diversas medidas extraordinárias de combate aos seus efeitos, mormente na economia do 
país. 
 
Nesse sentido, no dia 15 de janeiro de 2021, foi publicado o Decreto-Lei n.º 6-D/2021 que 
prorrogou o prazo dos regimes excecionais de medidas aplicáveis às autarquias locais no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19, com produção de efeitos a 1 de janeiro de 2021 - 
artigo 6.º. 
 
Sensível à situação que esta pandemia tem provocado nos operadores económicos do 
concelho, esta Câmara Municipal não podia deixar de os apoiar, dentro do quadro legal 
existente, no sentido de minimizar os impactos económicos e financeiros que a mesma tem 
provocado na sua atividade. 
 
Apoiar o comércio, os serviços e a indústria é igualmente apoiar o emprego que geram e a 
população que servem. 
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Nessa medida e considerando que: 
 
-  O Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro procedeu, através da alínea c) do seu artigo 
1.º, à terceira alteração à Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, que estabelece um regime 
excecional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19, dando, através do seu artigo 4.º uma nova redação ao 
artigo 10.º da mencionada Lei, agora alterada; 
 
- O n.º 3 desse mesmo artigo 10.º, aditado pelo referido Decreto-Lei n.º 6-D/2021, passou a 
estabelecer que o disposto no artigo 2.º da mencionada Lei n.º 6/2020, vigora até 31 de 
dezembro de 2021; 
 
 - O n.º 1 do referido artigo 2.º  preceitua que “ [o] reconhecimento do direito à isenção 
previsto no n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, é 
da competência da câmara municipal, no estrito cumprimento das normas do regulamento 
referido no n.º 2 do mesmo artigo, salvo em situações excecionais devidamente 
fundamentadas e diretamente relacionadas com as medidas de combate à pandemia da 
doença COVID-19, nas quais se dispensa a necessidade de aprovação de regulamento pela 
assembleia municipal, não podendo nesses casos a isenção, total ou parcial, ter duração 
superior ao termo do ano civil em curso.”; 
 
 - O n.º 2 do mesmo artigo 2.º estabelece que o disposto no n.º 1 não abrange quaisquer 
impostos previstos na Lei n.º 73/2013 e o seu n.º 3 determina que as referidas isenções 
devem ser comunicadas ao órgão deliberativo, por meio eletrónico, no prazo de 48 horas 
sobre a sua prática; 
 
A Câmara Municipal delibera, ao abrigo do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de 
abril, com efeitos reportados a 01-01-2021, data da entrada em vigor do citado Decreto-
Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro, o seguinte: 
 
1. Sem prejuízo das isenções previstas no artigo 119.º do Regulamento Municipal da 
Edificação e da Urbanização do Município da Marinha Grande, estão isentos em 50% 
das taxas previstas no anexo I desse Regulamento: 
 

a) Todos os atos praticados no âmbito do procedimento de licenciamento ou 
comunicação prévia das operações urbanísticas previstas nas alíneas b) c) e) 
h) i) do n.º 2 e a), b), c), d), f) do n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na redação do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que 
estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
destinadas a comércio, indústria e serviços; 

b) Todos os atos praticados no âmbito de procedimento de autorização de 
utilização dos edifícios ou frações, destinados aos fins previstos na alínea 
anterior, bem como os praticados em procedimentos de alterações da 
utilização dos mesmos.  

 
2. Excetuam-se do disposto no anterior n.º 1: 
 

a) A legalização das operações urbanísticas realizadas sem os necessários atos 
administrativos de      controlo prévio, em desconformidade com os respetivos 
atos administrativos de controlo prévio, ao abrigo de ato administrativo de 
controlo prévio revogado ou declarado nulo, em desconformidade com as 
condições da comunicação prévia ou em desconformidade com as normas 
legais ou regulamentares aplicáveis; 
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b) As operações urbanísticas realizadas por pessoas singulares ou coletivas que 
beneficiem, nomeadamente, do apoio financeiro da medida extraordinária de 
apoio à manutenção dos contratos de trabalho no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19 (layoff simplificado) e do Programa de Apoio ao 
Empreendedorismo do Município da Marinha Grande. 

 
 
3.Apenas beneficiam da isenção parcial prevista no anterior n.º 1 as operações 
urbanísticas realizadas por pessoas singulares ou coletivas que desde março de 2020, 
inclusive, e na data do pedido para concessão da referida isenção, tenham ao seu 
serviço o mesmo número de postos de trabalho.  
 
4.O pedido de isenção parcial deve ser apresentado através de modelo próprio a 
fornecer pela Câmara Municipal, devendo ser instruído com os seguintes documentos: 
 

a) Para efeitos da alínea b) do anterior n.º 2, certidão do Instituto da 
Segurança Social, I.P., comprovativa de que à data do pedido de concessão 
da isenção parcial não auferia apoio financeiro no âmbito do layoff 
simplificado; 

b)  Para efeitos do anterior n.º 3, certidão do Instituto da Segurança Social, I.P. 
comprovativa do número de trabalhadores em março de 2020 e à data do 
pedido de concessão de isenção parcial; 

 
5.O disposto no n.º 1 vigora até 31 de dezembro de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

6. Req.º nº 461/20, datado de 22/04/2020 - Proc.º n.º 111/20, datado de 22/04/2020 - 
Razão Latina, Lda 

 
47 - Presente requerimento n.º 461/20, datado de 2020/04/22, constante do processo 
camarário n.º 111/20, em nome de Razão Latina, Lda., com o NIPC 514945885, com sede 
em travessa de Tomar, n.º 4, 1.º B, freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho 
de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de habitação 
unifamiliar, garagem e muros de vedação” a levar a efeito na parcela designada "Parcela 
a destacar", a constituir através da operação de destaque de parcela de terreno, a incidir 
sobre um prédio urbano sito na rua de Casal Galego, n.º 23, lugar de Casal Galego, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 8477 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
20489, dispondo da área de 1.770,00m2. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/01/25, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
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DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de habitação unifamiliar, garagem e muros de 
vedação” a levar a efeito na parcela designada "Parcela a destacar", a constituir 
através da operação de destaque de parcela de terreno, a incidir sobre um prédio 
urbano sito na rua de Casal Galego, n.º 23, lugar de Casal Galego, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 8477 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
20489, dispondo da área de 1.770,00m2, com o número de processo 111/20, com data 
de entrada em 2020/04/22, em nome de Razão Latina, Lda., com o NIPC 514945885, 
com sede em travessa de Tomar, n.º 4, 1.º B, freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes, concelho de Leiria, , deferir o mesmo, com os seguintes condicionalismos: 

1. Execução de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua das 
Hortinhas, com largura de 1,60m. Os materiais a aplicar no passeio deverão prever 
calçada de calcário com as dimensões de 0,05x0,05mx0,05m, após execução de uma 
base em tout-venant com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser de betão com as 
dimensões de 0,13m (largura à vista) x 0,25m (altura) x 0,15m (largura da base), 
podendo o passeio ser rebaixado na zona da entrada. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 26,00m2, ao longo da 
frente do prédio confinante com a rua das Hortinhas, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente ao “DESTAQUE”, com o número “1D”, 
datada de “MARÇO 2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 461/20, datado de 
2020/04/22, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, 
devidamente atualizada. 

 
Mais delibera: 

1. Mandar emitir a respetiva certidão de destaque para efeitos de registo predial, nos 
termos do n.º 9 do artigo 6.º do RJUE, devendo nela constar a obrigatoriedade de 
inscrição do ónus de não fracionamento das parcelas resultantes do destaque, por 
um período de 10 anos contados da data do mesmo, nos termos do n.º 6 e n.º 7 do 
citado artigo 6.º, sem o que não poderá ser licenciada ou comunicada qualquer obra 
de construção nessas parcelas. 

2. Informar a firma requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, 
deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários à 
execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

7. Req.º nº 1173/20, datado de 28/10/2020 - Proc.º n.º 152/20, datado de 03/06/2020 
- João Eduardo Andrade Santos Pereira 

 
48 - Presente pedido com o registo n.º 1173/20, datado de 28/10/2020, relativo a alterações 
e ampliação de um edifício denominado como “apoio de praia simples”, localizado na 
unidade balnear (UB) 3 do plano de praia de S. Pedro de Moel, com estabelecimento de 
restauração e bebidas, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 152/20, com data 
de entrada de 03/06/2020, apresentado por João Eduardo Andrade Santos Pereira, com o 
NIF 203 468 740, residente na rua do Cartaxo, n.º 35, freguesia e concelho da Marinha  
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Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara realizada a 
18/06/2020; 
 
Presente informação técnica, datada de 11/01/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidades em condições de ser aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 12/01/2020, que atesta encontrar-se o processo de 
licenciamento em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo a 
alterações e ampliação de um edifício denominado como “apoio de praia simples”, 
localizado na unidade balnear (UB) 3 do plano de praia de S. Pedro de Moel, com 
estabelecimento de restauração e bebidas, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 152/20, com data de entrada de 03/06/2020, apresentado por João 
Eduardo Andrade Santos Pereira, com o NIF 203 468 740, residente na rua do Cartaxo, 
n.º 35, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3 – Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
4 – Nos termos do artigo 94.º do RMEUMG, as obras nas praias do concelho são 
suspensas do dia 1 de julho até 31 de agosto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

8. Req.º nº 1355/20, datado de 22/12/2020 - Proc.º n.º 260/20, datado de 04/08/2020 
- Aires dos Santos Salvador 

 
49 - Presente requerimento n.º 1355/20, datado de 2020/12/22, constante do processo 
camarário n.º 260/20, em nome de Aires dos Santos Salvador, com o NIF 113638680, com 
residência em Bairro da Pocariça, n.º 7, Maceira, freguesia Maceira, concelho de Leiria, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Alteração e ampliação de uma 
habitação unifamiliar” existente, localizada sobre um prédio urbano sito na rua Augusto 
Costa, n.º 35, lugar de Tojeira de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 18182 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 3656, dispondo da área total de 
209,50m2. 
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Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2021/01/26 e de 2021/01/13, 
referentes respetivamente, aos projetos de arquitetura e das especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do 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 “Alteração e 
ampliação de uma habitação unifamiliar” existente, localizada sobre um prédio urbano 
sito na rua Augusto Costa, n.º 35, lugar de Tojeira de Picassinos, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande 
sob o número 18182 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 3656, 
dispondo da área total de 209,50m2, com o número de processo 260/20, com data de 
entrada em 2020/08/04, em nome de Aires dos Santos Salvador, com o NIF 113638680, 
com residência em Bairro da Pocariça, n.º 7, Maceira, freguesia Maceira, concelho de 
Leiria. 
 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

9. Req.º nº 1330/20, datado de 16/12/2020 - Proc.º n.º 84/20, datado de 10/03/2020 - 
VECOGEST, LDA 

 
50 - Presente requerimento n.º 1330/20, datado de 2020/12/16, constante do processo 
camarário n.º 84/20, em nome de VECOGEST, LDA., com o NIPC 505668254, com sede em 
Estrada da Base Aérea, n.º 5, Segodim, união das freguesias de Monte Real e Carvide, 
concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de um 
Edifício de Habitação Coletiva, Anexo, Piscina e Muros” a levar a efeito sobre um prédio 
rústico sito em Rua do Azambuja, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 18368 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo número 7111. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/01/13, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, concelho de Leiria, 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 um Edifício de Habitação Coletiva, Anexo, Piscina e Muros” a levar a efeito sobre 
um prédio rústico sito em Rua do Azambuja, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 18368 
e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 7111, com o número de 
processo 84/20, com data de entrada em 2020/03/10, em nome de VECOGEST, LDA., 
com o NIPC 505668254, com sede em Estrada da Base Aérea, n.º 5, Segodim, união  
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das freguesias de Monte Real e Carvide, o mesmo, com os seguintes 
condicionalismos: 

1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente uma gare de estacionamento e respetivo passeio público, com a 
configuração e alinhamentos constantes na peça gráfica correspondente à 
“PLANTA DE ARRANJOS EXTERIORES”, com o número “02.02”, datada de 
“OUTUBRO 2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 1178/20, datado de 
2020/10/29. O passeio deverá apresentar uma largura mínima de 2,50m e ser 
executado em pedra calcária (calçada), com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, 
após a execução de uma base em “tout-venant” com 0,15m de espessura. Na zona 
de estacionamento, a camada de base em agregado britado de granulometria 
extensa deverá apresentar uma espessura de 0,30m. o lancil deverá ser em pedra 
calcária com as dimensões de 0,15m (largura à vista) x 0,20m (altura) x 0,13m 
(largura da base) e na zona da entrada deverá ser utilizado lancil de rampa com 
0,40m de largura e lancil lateral com cantos de acabamento. O lancil da gare de 
estacionamento em calcário deverá apresentar uma largura de 0,08m. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 86,50m, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua da Azambuja, conforme configuração 
constante na peça gráfica correspondente à “PLANTA DE CEDÊNCIAS PARA 
DOMÍNIO PÚBLICO”, com o número “01.02”, datada de “OUTUBRO 2020”, entregue 
a coberto do requerimento n.º 1178/20, datado de 2020/10/29, ficando a emissão da 
Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela 
conservatória do registo predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar a sociedade 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. 
 
 

10. Req.º nº 12/21, datado de 07/01/2021 - Proc.º n.º 90/20, datado de 11/03/2020 - 
Ana Paula Dias Graça 

 
51 - Presente requerimento n.º 12/21, datado de 2021/01/07, constante do processo 
camarário n.º 90/20, em nome de Ana Paula Dias Graça, com o NIF 195483065, com 
residência em rua Gente da Vieira, n.º 15, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Alteração e Ampliação de 
Moradia” existente, localizada num conjunto de dois prédios, um urbano e outro rústico, 
sitos na rua Gente da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, 
descritos na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob os números 8233 
8234 e inscritos na respetiva matriz sob os artigos números 1567 (urbano) e 3482 (rústico), 
com as áreas de 119,22m2 e 45,00m2, respetivamente, totalizando a área de 164,22m2, 
dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 
2020/06/18. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/01/25 referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
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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 “Alteração e 
Ampliação de Moradia” existente, localizada num conjunto de dois prédios, um urbano 
e outro rústico, sitos na rua Gente da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 
Marinha Grande, descritos na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande 
sob os números 8233 8234 e inscritos na respetiva matriz sob os artigos números 1567 
(urbano) e 3482 (rústico), com as áreas de 119,22m2 e 45,00m2, respetivamente, 
totalizando a área de 164,22m2, com o número de processo 90/20, com data de entrada 
em 2020/03/11, em nome de Ana Paula Dias Graça, com o NIF 195483065, com 
residência em rua Gente da Vieira, n.º 15, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 
Marinha Grande, com o condicionalismo da cedência para domínio público, da faixa de 
terreno com a área de 9,88m2, ao longo da frente do prédio confinante com a rua 
Gente da Vieira, conforme configuração constante na peça gráfica correspondente à 
“Implantação (proposto)”, com o número “A.08”, datada de “02/2020”, entregue a 
coberto do requerimento n.º 396/20, datado de 2020/03/11, 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. 
 
 

11. Req.º nº 1042/20, datado de 28/09/2020 - Proc.º n.º 422/19, datado de 18/11/2019 
- Medidajustada – Construção Civil, Unipessoal, Lda 

 
52 - Presente requerimento n.º 1042/20, datado de 2020/09/28, constante do processo 
camarário n.º 422/19, em nome de Medidajustada – Construção Civil, Unipessoal, Lda., 
com o NIPC 514138947, com sede em rua Principal, n.º 56, Lavegadas, freguesia de Monte 
Redondo e Carreira, concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de um edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação”, a incidir 
sobre um prédio urbano correspondente ao Lote n.º 53 do Loteamento Urbano sito na Quinta 
de Valdreanes, lugar de Portela, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 12995 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 16016, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por 
deliberação camarária datada de 2020/05/18. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/01/13 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 um edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio 
urbano correspondente ao Lote n.º 53 do Loteamento Urbano sito na Quinta de  
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Valdreanes, lugar de Portela, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 12995 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 16016, com o número de processo 422/19, com 
data de entrada em 2019/11/18, em nome de Medidajustada – Construção Civil, 
Unipessoal, Lda., com o NIPC 514138947, com sede em rua Principal, n.º 56, 
Lavegadas, freguesia de Monte Redondo e Carreira, concelho de Leiria. 
 
Mais delibera informar a sociedade 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. 
 
 
 

12. Req.º nº 1270/20, datado de 24/11/2020 - Proc.º n.º 93/19, datado de 13/03/2019 - 
N. Belchior, Lda 

 
53 - Presente pedido com o registo n.º 1270/20, datado de 24/11/2020, 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 72/19, no terreno registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 20498 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
n.º 20366-P da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 93/19, com data de entrada de 13/03/2019, apresentado por N. Belchior, 
Lda., com o NIPC 500 200 157, com sede na Av. Vidreiro, n.º 45, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a solicitar o seu licenciamento. 
 
Presente informação técnica, datada de 21/01/2021, 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 de licenciamento de 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 72/19, no terreno registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 20498 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
20366-P da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 93/19, com data de entrada de 13/03/2019, apresentado por N. 
Belchior, Lda., com o NIPC 500 200 157, com sede na Av. Vidreiro, n.º 45, freguesia e 
concelho da Marinha Grande. 
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Mais delibera informar a sociedade 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 
72/19 para que se possa proceder ao respetivo aditamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

13. Req.º nº 1301/20, datado de 04/12/2020 - Proc.º n.º 87/18, datado de 13/03/2018 - 
Filipe Manuel Simões Moreira 

 
54 - Presente requerimento n.º 1301/20, datado de 2020/12/04, constante do processo 
camarário n.º 87/18, em nome de Filipe Manuel Simões Moreira, com o NIF 284559903, 
com residência em rua da Marinha Grande, n.º 4A, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento das alterações ao licenciamento da 
obra de “Construção de uma moradia e muro” incidente sobre um prédio rústico descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 1320 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo número 1354, e sobre um prédio urbano descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 5406 e inscrito na 
respetiva matriz urbana sob o artigo número 4844, ambos situados no lugar de Casal d’ Anja, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, para a qual foi emitido o Alvará 
de Obras de Construção n.º 21/19, datado de 2019/03/18, com termo em 2021/03/17, 
dispondo de projeto de alterações ao projeto de arquitetura, aprovado por deliberação 
camarária datada de 2020/11/16. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/01/13, 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 Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento das alterações ao 
licenciamento da obra de “Construção de uma moradia e muro” incidente sobre um 
prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 1320 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 1354, e sobre um 
prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 5406 e inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo número 4844, ambos 
situados no lugar de Casal d’ Anja, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha 
Grande, com o número de processo 87/18, com data de entrada em 2018/03/13, em 
nome de Filipe Manuel Simões Moreira, com o NIF 284559903, com residência em rua 
da Marinha Grande, n.º 4A, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, 
pelo facto das alterações requeridas se enquadrarem no n.º 3 do art. 83.º do referido 
regime jurídico. 
 
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 21/19, 
datado de 2019/03/18, para que se possa proceder ao respetivo aditamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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14. Req.º nº 857/2020, datado de 10/08/2020 - Proc.º n.º 263/19, datado de 
24/07/2019 - Imolazer – Imobiliária, S.A. 

 
55 - Presente pedido de avaliação do estado inicial de conservação de edifício sito no gaveto 
da Rua Machado Santos, e Rua Campos Junior, descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 278 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 
Marinha Grande sob o artigo n.º 3.811, inserido na área de Reabilitação Urbana do Centro 
da Marinha Grande, para efeitos de candidatura a benefícios fiscais, solicitado por Imolazer 
– Imobiliária, S.A., com o NIPC 506719065 com sede na Avenida Vítor Gallo, n.º 114, 
freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente Auto de vistoria datado de 15/01/2021, relativo à vistoria realizada em 07/09/2020. 
 
Após análise da pretensão e do auto de vistoria mencionado a Câmara delibera: 
 
Informar a sociedade 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 avaliação 
aprovada pelo mesmo diploma legal, e conforme auto de vistoria datado de 15/01/2021, 
relativo à vistoria realizada em 07/09/2020., ao imóvel sito no gaveto da Rua Machado 
Santos, e Rua Campos Junior, descrito na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 278 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 
Marinha Grande sob o artigo n.º 3.811, propriedade de Imolazer – Imobiliária, S.A., com 
o NIPC 506719065 com sede na Avenida Vítor Gallo, n.º 114, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, é atribuído o nível de conservação MAU correspondendo-lhe o 
coeficiente de conservação 2,19. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

15. Req.º nº 77/21, datado de 25/01/2021 - Proc.º n.º 16/21, datado de 14/01/2021 - 
Vítor Manuel Duarte Rei 

 
56 - Presente requerimento registado sob o n.º 77/21, de 25/01/2021, respeitante a 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 
Vítor Manuel Duarte Rei, com o NIF 207936404, respeitante ao edifício sito na Rua 
Marquês de Pombal, n.º 15, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 17.238 e inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 5. 
 
Presente parecer técnico datado de 27/01/2021, sobre o assunto. 
 
Considerando que: 
 
- A delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande foi aprovada 
pela Assembleia Municipal da Marinha Grande na sua segunda reunião realizada no dia 1 de 
dezembro de 2014, da sessão ordinária de 24 de novembro de 2014, e publicada no Diário 
da República, 2.ª Série, n.º 245, de 19 de dezembro de 2014 (Aviso n.º 14276/2014). 
 
- A delimitação da ARU permite o acesso a um conjunto de benefícios fiscais sobre os 
prédios urbanos abrangidas por esta, quando objeto de ações reabilitação, iniciadas após 1 
de janeiro de 2008 e que se encontrem concluídas até 31 de dezembro de 2020, nos termos  
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do disposto no n.º 20.º e n.º 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 215/89, na redação em vigor. 
 
- De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 45.ºdo Estatuto dos Benefícios Fiscais os 
prédios urbanos ou frações autónomas localizadas em áreas de reabilitação urbana 
beneficiam dos seguintes incentivos: 
a) Isenção do imposto municipal sobre imóveis por um período de três anos, a contar do ano, 
inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do 
proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação 
permanente ou a habitação própria e permanente; 
b) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis nas aquisições 
de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as 
respetivas obras no prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição; 
c) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis na primeira 
transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a arrendamento para 
habitação permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana, também a 
habitação própria e permanente; 
 
- Para que possam aceder a estes benefícios, devem ser preenchidas, cumulativamente, as 
seguintes condições, previstas no n.º 1 do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais: 
a) Sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas nos termos do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, ou do regime excecional do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril; 
b) Em consequência da intervenção prevista na alínea anterior, o respetivo estado de 
conservação esteja dois níveis acima do anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, um 
nível bom nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, e 
sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica aplicáveis aos 
edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril. 
 
- Nos termos do n.º 4 do artigo45.º do mesmo diploma, “O reconhecimento da intervenção de 
reabilitação para efeito de aplicação do disposto no presente artigo deve ser requerido 
conjuntamente com a comunicação prévia ou com o pedido de licença da operação 
urbanística, cabendo à câmara municipal competente ou, se for o caso, à entidade gestora 
da reabilitação urbana, comunicar esse reconhecimento ao serviço de finanças da área da 
situação do edifício ou fração, no prazo máximo de 20 dias a contar da data da determinação 
do estado de conservação resultante das obras ou da emissão da respetiva certificação 
energética, se esta for posterior.” 
 
- O disposto no artigo 65.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de 
julho, e nos artigos 1.º e 2.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, compete aos 
serviços municipais, em vistoria realizada para o efeito, ordenada pela Câmara Municipal, 
classificar o estado de conservação do edifício, em sede de reabilitação urbana, com 
referência aos níveis de conservação constantes no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012. 
A determinação do nível de conservação do imóvel deve obedecer aos critérios definidos na 
Portaria n.º 1192-B/2006, de 03 de novembro, devendo ser preenchida a ficha de habilitação 
aprovada pelo mesmo diploma legal. 
 
A Câmara Municipal delibera: 
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Determinar, considerando o disposto na aliena c) do n.º 23 do artigo 71.º do EBF, no 
artigo 65.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de 
julho, e no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, a realização de 
vistoria ao edifício sito Rua Marquês de Pombal, n.º 65, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, erigido no prédio descrito na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 17.238 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 
Marinha Grande sob o artigo n.º 5, propriedade de Vítor Manuel Duarte Rei, com o NIF 
207936404, 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 
avaliação aprovada pelo mesmo diploma legal; 
 
Mais delibera determinar que a vistoria seja realizada em 17/02/2021, pelas 10:00, e que 
a respetiva Comissão tenha a seguinte composição: 
 
Membros efetivos: 
Arquiteto Miguel Figueiredo 
Arquiteto Alexandre Fava  
Engenheiro Rui Vicente 
 
Membros suplentes: 
Arquiteta Margarida Abraúl 
Arquiteto Ricardo Santos 
Engenheira Maria João Oliveira 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

16. E/158/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia de 
Gás do Centro, S.A. 

 
57 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/158/2021, datado de 
07/01/2021, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Travessa do Corgo Sul, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, num total de 7,00 metros. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 26/01/2021, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido na mesma data, pelo Sr. Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente 
da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, favorável à execução de todos os 
ramais. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo Sr Vereador, a Câmara Municipal delibera, nos termos 
do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
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Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
7,00 metros de vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução 
de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Travessa do Corgo Sul, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

17. E/602/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia de 
Gás do Centro, S.A. 

 
58 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/602/2021, datado de 
19/01/2021, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua Filarmónica Recreativa 
Amieirinhense, freguesia e concelho de Marinha Grande, num total de 13,00 metros. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 26/01/2021, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido na mesma data, pelo Sr. Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente 
da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, favorável à execução de todos os 
ramais. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo Sr Vereador, a Câmara Municipal delibera, nos termos 
do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
13,00 metros de vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução 
de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua Filarmónica Recreativa 
Amieirinhense, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
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a) Os pavimentos devem ser repostos nas devidas condições; 
b) A reposição dos pavimentos deve ser executada com materiais de 

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

18. E/11631/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia 
de Gás do Centro, S.A. 

 
59 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/11631/2020, datado de 
02/11/2020, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua do Vale, Picassinos, da freguesia de 
Marinha Grande, e em Avenida dos Pescadores, Praia da Vieira, freguesia de Vieira de 
Leiria e concelho de Marinha Grande, num total de 15,50 metros. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 12/11/2020, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 20/11/2020 pelo Sr. Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente 
da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, favorável à execução de todos os 
ramais. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo Sr. Vereador, a Câmara Municipal delibera, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para realização de 
trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, 
para abertura de 15,50 metros de vala, a levar a cabo em Rua do Vale, Picassinos, da 
freguesia de Marinha Grande, e em Avenida dos Pescadores, Praia da Vieira, freguesia 
de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 

a) Os pavimentos devem ser repostos nas devidas condições; 
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b) A reposição dos pavimentos deve ser executada com materiais de 
características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara Municipal 
exigir a utilização de material de reposição novo, quando considere 
necessário.  

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

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

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

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

 
 

19. Ratificação do despacho de isenção de taxas para a emissão de licença 
especial de ruído e emissão de parecer 

 
Presente a seguinte proposta: 
 
“A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Através da E/13299/2020, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, solicitou a 
isenção de taxas para a emissão da licença especial de ruído e para a emissão de parecer 
para o lançamento de artefactos pirotécnicos, ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 3, 
alínea b), do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, em vigor no Município 
da Marinha Grande. 
 
Considerando que a iniciativa se realizou no dia 18 de janeiro de 2021; 
Considerando que a câmara reúne ordinariamente no dia 01-02-2021;  
Considerando que até à data do evento não foi possível reunir extraordinariamente a 
Câmara; 
Considerando a faculdade prevista no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação atual, a Sr.ª Presidente proferiu despacho de deferimento, 
relativamente à isenção do pagamento das taxas, ficando este ato sujeito a ratificação na 
primeira reunião realizada após a sua prática.  
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto no artigo 35º, 
n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho da Presidente da 
Câmara, datado de 14 de janeiro de 2021, respeitante à isenção das taxas para a 
emissão da licença especial de ruído e para a emissão de parecer para o lançamento  
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de artefactos pirotécnicos, requeridos pela Sindicato dos Trabalhadores da Indústria 
Vidreira para realização das atividades inerentes às comemorações do 18 de janeiro de 
1934.” 

 
Durante a discussão do ponto a Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro chamou a atenção para 
o enquadramento legal da isenção, que no seu entender não deverá ser na alínea b) do 
artigo 14.º, n.º 3, do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, mas sim na 
alínea g) do mesmo artigo. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“O Sindicado é considerado uma Associação cultural, desportiva e recreativa? Isto tem que 
ser verificado porque se não reunir as condições previstas em Regulamento para a isenção 
não podemos proceder em conformidade e ratificar o despacho.” 
 
A Sr.ª Presidente informou que tem sido enquadrado como um ato cultural, porque no 
regulamento não estão previstos os sindicatos. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que assim se coloca outra questão: então a 
isenção de taxas prevista no regulamento não tem enquadramento para esta entidade 
(sindicato)?  
Porque uma coisa é a entidade e outra é a atividade a desenvolver (atividade cultural). Será 
que não é uma entidade sem fins lucrativos? 
 
A Sr.ª Presidente foi verificar com os serviços, tendo solicitado a correção do 
enquadramento na alínea g) do regulamento.  
No seguimento dessa correção, que mereceu a concordância de todos, foi tomada a 
seguinte deliberação:  

 
Ratificação do despacho de isenção de taxas para a emissão de licença especial de 
ruído e emissão de parecer 
 
60 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Através da E/13299/2020, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, solicitou a 
isenção de taxas para a emissão da licença especial de ruído e para a emissão de parecer 
para o lançamento de artefactos pirotécnicos, ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 3, 
alínea g), do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, em vigor no Município 
da Marinha Grande. 
 
Considerando que a iniciativa se realizou no dia 18 de janeiro de 2021; 
Considerando que a câmara reúne ordinariamente no dia 01-02-2021;  
Considerando que até à data do evento não foi possível reunir extraordinariamente a 
Câmara; 
Considerando a faculdade prevista no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação atual, a Sr.ª Presidente proferiu despacho de deferimento, 
relativamente à isenção do pagamento das taxas, ficando este ato sujeito a ratificação na 
primeira reunião realizada após a sua prática.  
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto no artigo 35º, 
n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho da Presidente da 
Câmara, datado de 14 de janeiro de 2021, respeitante à isenção das taxas para a  
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emissão da licença especial de ruído e para a emissão de parecer para o lançamento 
de artefactos pirotécnicos, requeridos pela Sindicato dos Trabalhadores da Indústria 
Vidreira para realização das atividades inerentes às comemorações do 18 de janeiro de 
1934.” 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

20. Isenção do pagamento de taxas. 
 
61 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Adelaide Fernanda da Cruz Fonseca, solicitou à Câmara Municipal a isenção do pagamento 
das taxas municipais pela inumação do seu marido, Adalberto João Pinheiro Martins do 
Ribeiro, na sepultura nº 6 do Talhão reservados à Liga dos Combatentes do Cemitério 
Municipal da Marinha Grande. 
 
Presente a informação nº 2/AF, de 26 de janeiro de 2021, fundamentada de facto e de direito 
nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal pode isentar, nos termos da alínea i) do nº 3 do artigo 14.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, as inumações e 
exumações em sepulturas incluídas nos talhões reservados à Liga dos Combatentes, no 
cemitério municipal da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas no citado 
Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea i) do nº 3 do artigo 14.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera, relativamente à atividade identificada, isentar Adelaide Fernanda da Cruz 
Fonseca da taxa devida pela inumação do seu marido, Adalberto João Pinheiro Martins do 
Ribeiro, na sepultura nº 6 do Talhão reservado à Liga dos Combatentes do Cemitério 
Municipal da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

21. Isenção de taxas municipais aos operadores económicos que foram afetados 
com as medidas de restrição no combate à pandemia COVID-19. 

 
62 - Presente I/135/2021, de 15 de janeiro, do Balcão de Atendimento ao Munícipe, anexa à 
presente, intitulada “Isenção de taxas municipais aos operadores económicos que foram 
afetados com as medidas de restrição no combate à pandemia COVID-19”, com o 
enquadramento legal atinente a esta matéria. 
 
Considerando o agravamento da situação epidemiológica e a declaração do estado de 
emergência publicada pelo Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de 
novembro, renovado pelo Decreto do Presidente da República n.º 6-B/2021, de 13 de 
janeiro, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, que visa 
assegurar o tratamento da doença e obstar à sua propagação, obrigando à suspensão e 
encerramento de um grande número atividades económicas; 
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Considerando a incerteza económica que se vive no país e consequentemente no concelho 
da Marinha Grande; 
 
Considerando que estamos perante uma crise de saúde de caráter internacional, em que o 
País e o Mundo vivem uma situação de quase paralisia da atividade económica que não tem 
semelhante com qualquer crise anteriormente vivida; 
 
Considerando as dificuldades económicas que a maioria dos operadores económicos do 
Concelho da Marinha Grande atravessam pelas restrições impostas que obrigaram ao 
encerramento de um grande número de estabelecimentos comerciais; 
 
Considerando que a definição de regras de ocupação dos estabelecimentos abertos ao 
público, preveem a redução da capacidade de ocupação com vista à minimização da 
transmissão da doença, de forma a garantir a segurança dos seus clientes e dos seus 
trabalhadores; 
 
Considerando a necessidade de apoiar o pequeno comércio que é fortemente atingido pela 
crise Covid-19 e assim garantir a manutenção dos postos de trabalho e a retoma da 
economia do concelho; 
 
Considerando que o aumento, extraordinário, das áreas de esplanadas associadas aos 
estabelecimentos de restauração e bebidas pode ser uma forma de fomentar a economia do 
comercio nos estabelecimentos de restauração e bebidas do concelho; 
 
Considerando a necessidade de manter a atividade dos pequenos produtores, garantindo o 
abastecimento da população de bens essenciais; 
 
Considerando que a Lei nº 6/2020, de 10 de abril, veio criar o regime excecional que 
promove a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19 em que o seu período de vigência terminou a 31/12/2020, no entanto, a 15 de 
janeiro foi publicitado o Decreto-Lei n.º 6-D/2021 que prorrogou o prazo daquele regime; 
 
Considerando que o artigo 2.º da referida Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na sua redação 
atual, sob a epígrafe “Isenções no âmbito do regime financeiro das autarquias locais e das 
entidades intermunicipais”, prevê no seu n.º 1, que o reconhecimento do direito à isenção 
prevista no nº 9 do artigo 16º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, a 
Câmara Municipal pode conceder a isenção, total ou parcial de tributos municipais em 
situações devidamente fundamentadas e diretamente relacionadas com as medidas de 
combate à pandemia da doença COVID-19, dispensando-se da necessidade de aprovação 
de regulamento pela assembleia municipal, não podendo nesses casos a isenção ou 
redução ter duração superior ao termo do ano civil em curso; 
 
Considerando que conforme previsto no n.º 3 do artigo 10.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, 
na redação dada pelo artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro, o artigo 2.º 
vigora até 31/12/2021; 
 
Considerando os fundamentos anteriormente referidos e o regime excecional previsto no nº 1 
do artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na sua redação atual, propõe-se a isenção das 
seguintes taxas municipais, previstas no Regulamento e Tabela de Taxas do Município da 
Marinha Grande, durante o ano 2021: 

• Taxas de renovação dos processos anuais de ocupação do domínio público, com 
diversos equipamentos, previstas no artigo 11º do Capítulo I do citado Regulamento; 
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• Taxas de renovação dos processos anuais de Publicidade Comercial, previstas no 
artigo 26º do Capítulo IV do Regulamento; 

• Taxas devidas pelo aumento temporário e excecional da área das esplanadas, até ao 
final do ano de 2021, aos operadores económicos que manifestem interesse por 
escrito, respeitando as condições constantes no anexo I, que faz parte integrante da 
presente informação; 

• Taxas associadas a novos licenciamentos, comunicações e autorizações de 
ocupação de espaço público com esplanadas, até ao final do ano de 2021, aos 
operadores económicos que manifestem interesse por escrito, respeitando as 
condições constantes no Regulamento de Regulamento de Publicidade e Ocupação 
de Espaço Público com Equipamento e Mobiliário Urbano; 

• Taxas pela utilização de lugares dos Mercados e Feiras Municipais durante o ano 
2021; 

• Taxas relativas à ocupação de espaço público para venda ambulante em lugar fixo 
durante o ano 2021; 

 
Estima-se que, com aprovação das isenções propostas, o impacto nas receitas municipais 
ascenda a 67.821,27€, conforme quadro infra: 
 

Tipologia de taxas  Estimativa/ano  

Taxa de renovação dos processos de publicidade e OVP                      15 542,86 €  

Taxa de alargamento de esplanadas                         6 785,71 €  

Taxas de novos licenciamentos                         3 917,50 €  

Taxas de utilização de mercados e feiras                      35 185,20 €  

Taxas de utilização de espaço fixo para a venda ambulante                         6 390,00 €  

Total         67 821,27 €  

 
 
Mais se propõe que nos termos do nº 3 do artigo 2º da Lei nº 6/2020, de 10 de abril, na sua 
redação atual, seja comunicado ao órgão deliberativo, por meio eletrónico, no prazo de 48 
horas, as isenções concedidas. 
 
Assim, a Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pelo n.º 1 do artigo 
2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na sua redação atual, delibera isentar até 31 de 
dezembro de 2021, as seguintes taxas: 
 

• Taxas de renovação dos processos anuais de ocupação do domínio público, com 
diversos equipamentos, previstas no artigo 11º do Capítulo I do citado Regulamento; 
 

• Taxas de renovação dos processos anuais de Publicidade Comercial, previstas no 
artigo 26º do Capítulo IV do Regulamento; 

 

• Taxas devidas pelo aumento temporário e excecional da área das esplanadas, até ao 
final do ano de 2021, aos operadores económicos que manifestem interesse por 
escrito, respeitando as condições constantes no anexo I, que faz parte integrante da 
presente informação; 
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• Taxas associadas a novos licenciamentos, comunicações e autorizações de 
ocupação de espaço público com esplanadas, até ao final do ano de 2021, aos 
operadores económicos que manifestem interesse por escrito, respeitando as 
condições constantes no Regulamento de Regulamento de Publicidade e Ocupação 
de Espaço Público com Equipamento e Mobiliário Urbano; 
 

• Taxas pela utilização de lugares dos Mercados e Feiras Municipais durante o ano 
2021; 
 

• Taxas relativas à ocupação de espaço público para venda ambulante em lugar fixo 
durante o ano 2021. 

 
Mais delibera que, nos termos do preceituado no n.º 3 do mesmo artigo 2.º, que as 
isenções concedidas ao abrigo do n.º 1, sejam comunicadas ao órgão deliberativo, por 
meio eletrónico, no prazo de 48 horas sobre a sua prática. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

ANEXO I 
 

Condições temporárias para instalação e manutenção de uma esplanada aberta 
 
Na instalação de uma esplanada aberta devem respeitar-se as seguintes condições: 
1-A ocupação transversal não pode exceder a largura da fachada do respetivo 
estabelecimento; 
2-Deixar um espaço igual ou superior a 1 m em toda a largura do vão de porta, para garantir o 
acesso livre e direto à entrada do estabelecimento; 
3-Não alterar a superfície do passeio onde é instalada, sem prejuízo do previsto nas 
condições de instalação de estrados; 
4-Não ocupar mais de 50 % da largura do passeio onde é instalada; 
5-Garantir um corredor para peões de largura igual ou superior a 1,00 m contados:  

5.1- A partir do limite externo do passeio, em passeio sem caldeiras; 
5.2-A partir do limite interior ou balanço do respetivo elemento mais próximo da 
fachada do estabelecimento, em passeios com caldeiras ou outros elementos ou 
tipos de equipamento urbano. 

6-Os proprietários, os concessionários ou os exploradores de estabelecimentos são 
responsáveis pelo estado de limpeza dos passeios e das esplanadas abertas na parte ocupada 
e na faixa contígua de 3 m. 
7-Não é permitida a instalação de esplanada aberta numa zona de 5 m para cada lado das 
zonas de paragem de veículos de transporte coletivo e passadeiras de atravessamento de 
peões. 
8-Condições de instalação e manutenção de mobiliário urbano em esplanada aberta 
8.1-O mobiliário urbano utilizado como componente de uma esplanada aberta deve cumprir 
os seguintes requisitos: 

8.1.1-Ser instalado exclusivamente na área comunicada de ocupação da esplanada; 
8.1.2-Ser próprio para uso no exterior e de uma cor adequada ao ambiente urbano 
em que a esplanada está inserida;  
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8.1.3-Os guarda-sóis serem instalados exclusivamente durante o período de 
funcionamento da esplanada e suportados por uma base que garanta a segurança 
dos utentes; 
8.1.4-Os aquecedores verticais serem próprios para uso no exterior e respeitarem as 
condições de segurança. 

 
 
Condições de instalação de estrados: 
1-É permitida a instalação de estrados como apoio a uma esplanada desde que não exceda os 
limites daquela e cumpra os seguintes requisitos: 

1.1-O desnível do pavimento ocupado pela esplanada for superior a 5 % de 
inclinação; 

1.2-Não exceder a cota máxima da soleira da porta do estabelecimento respetivo ou 
0,25 m de altura face ao pavimento; 
1.3-Serem amovíveis e construídos, preferencialmente, em módulos de madeira. 

2-Os estrados devem garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto. 
3-Sem prejuízo da observância dos princípios e regras estipulados no artigo 4.º do presente 
Regulamento, na instalação de estrados são salvaguardadas as condições de segurança da 
circulação pedonal, sobretudo a acessibilidade dos cidadãos com mobilidade reduzida, nos 
termos da legislação em vigor.  
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 
 

22. “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, 
PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 3 – CP N.º 16/2019” – APROVAÇÃO DA REVISÃO DE 

PREÇOS. 

 
63 - Presente informação da DQV com a ref.ª LS_06/2021, que se dá por integralmente 
reproduzida, na qual se propõe a aprovação da revisão de preços da empreitada designada 
por “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, 
PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 3”, adjudicada à firma “PINTO & BRAS, L.DA”. 
 
Considerando que, de acordo com o disposto no artigo 9º do Decreto – Lei N.º 6/2004, de 6 
de janeiro, “só haverá lugar a revisão de preços quando a variação, para mais ou para 
menos, do coeficiente de actualização Ct mensal for igual ou superior a 1% em relação à 
unidade”. 
 
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, do art. 382º, 
n.º 1, do Código dos Contratos Públicos e do Decreto – Lei N.º 6/04, de 6 de janeiro, no 
âmbito do contrato de empreitada de “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 3”, em que é  
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cocontratante a firma “PINTO & BRAS, L.DA”, delibera não proceder à revisão de 
preços. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

23. “REABILITAÇÃO DA RUA DAS LAGOÍNHAS - CP N.º 14/2020” – SUSPENSÃO DA 

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS. 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionou o seguinte: 
“ - O que aconteceu nesta obra? 
- A obra atrasada 55 dias, por apresentar buracos 15 dias após ter sido concluída. 

“A empreitada designada por “REABILITAÇÃO DA RUA DAS LAGOÍNHAS” foi 
adjudicada por deliberação de câmara do dia 06.07.2020, pelo valor de 135.265,80€, 
ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, e com um prazo de execução de 90 dias, 
à firma “SOCITOP, Unipessoal, L.da”. “ 
“A obra foi consignada no dia 24.09.2020, tendo o prazo de conclusão da mesma 
ficado fixado para o dia 20 de dezembro de 2020.“ 
“A qualidade dos trabalhos executados ao nível da camada de regularização, 15 dias 
após a conclusão dos trabalhos realizados estavam cheios de buracos” 

 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que a obra é de repavimentação, iniciou-se, 
deveria fazer-se durante o mês de dezembro, depois choveu, mas a razão principal foi a 
qualidade dos materiais a aplicar e se cumpria com o caderno de encargos.  
Recolheram-se amostras, foram para um laboratório certificado e comprovou-se que não 
estava a respeitar as regras europeias, e agora a empresa tem que retirar os materiais e 
repor. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que isso nem precisava de ser analisado porque era 
visível por quem lá passasse. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que a obra ainda não está acabada, foi detetado a 
tempo e tem que se resolver com factos, e foi o que se fez, face à informação da fiscalização 
da obra. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que a informação que tem é que terá sido a 
Vidrala a alertar a fiscalização da Câmara, senão passaria como têm passado tantas outras 
situações. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano pediu que indique uma delas, já que diz que são tantas. 
Provavelmente não sabe nenhuma. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que lhe vai enviar uma lista das participações 
que conhece, tendo o Sr. Vereador referido que fica curioso para ver essa lista. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
64 - Presente informação da DQV, com a ref.ª EM/04/2021, de 27 de janeiro, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a suspensão das prestações objeto da obra de 
“REABILITAÇÃO DA RUA DAS LAGOÍNHAS”, devido à necessidade de ser atestada a 
qualidade da execução dos trabalhos. 
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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 
“REABILITAÇÃO DA RUA DAS LAGOÍNHAS”, em que é cocontratante a firma 
“SOCITOP, UNIPESSOAL L.DA”, delibera aprovar a suspensão da obra, por um 
período estimado de 55 dias, com efeitos a partir de 15 de dezembro de 2020, ao 
abrigo do disposto no artigo 297º, alínea a), do Código dos Contratos Públicos. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

24. “AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA 

DO BREJO – FIGUEIRAS – CONCURSO PÚBLICO N.º 30/2020 – APROVAÇÃO DO PLANO 

DE TRABALHOS. 
 

65 - Presente Plano de Trabalhos ajustado apresentado pela firma adjudicatária “Pinto & 
Brás, Lda”. 

 
Presente informação técnica com a ref.ª EM-03.2021, datada de 21 de janeiro de 2021, 
através da qual se propõe a aprovação do plano de trabalhos ajustado. 

 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços na 
informação técnica com a ref.ª EM-03.2021, que fica anexa e aqui se dá por 
integralmente reproduzida, e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do art. 361º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, no âmbito 
do contrato de empreitada de “AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA CONDUITA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DO BREJO - FIGUEIRAS”, em que é 
cocontratante a firma “ Pinto & Brás, Lda”, delibera aprovar o plano de trabalhos 
ajustado. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
  
INTERVENÇÃO CULTURAL 
 
 

25. ADMISSÃO DE CANDIDATURAS PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO OU BENEFÍCIOS A 

ENTIDADES DE NATUREZA CULTURAL- 2021 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“- Como este processo ainda não é apreciado à luz dos regulamentos aprovados pelo órgão, 
os vereadores do MpM, declaram abster-se com declaração de voto.” 
 
66 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho n.º 394/2020, de 29 de setembro de 2020, da 
Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, relativa às candidaturas a seguir 
mencionadas, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 
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REGISTO AREA ENTIDADE OBJETIVO TIPO 
CANDIDATURA 

ADMITIDO 

E/10086/2020 Cultural SOM Monstra à solta por 
Portugal – Festival de 
Animação a ter lugar 

no mês de maio  

Pontual Admitido 

E/13547/2020 Cultural SPM- PROTUR Páscoa em movimento 
2021 

Pontual Admitido 

E/13549/2020 Cultural SPM-PROTUR 
Verão Cultural de São 
Pedro de Moel 2021 

Pontual Admitido 

E/13551/2020 Cultural SPM- PROTUR 
Passagem de ano 
2021-2022 

Pontual Admitido 

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

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

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

 
⚫ Que as candidaturas admitidas ficam selecionadas para a fase de definição do tipo de 

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

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

 
⚫ Que nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento, a decisão final sobre a exclusão 

e admissão de candidaturas é tomada pela Câmara Municipal; 
 
Propõe-se, atendendo à classificação final obtida em sede de avaliação, a admissão das 
candidaturas abaixo referidas: 
 
 

REGISTO AREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO ADMITIDO/EXCLUÍDO 

E/10086/2020 Cultural SOM Monstra à solta por 
Portugal – Festival 
de Animação a ter 
lugar no mês de 

maio  

36,5 Admitido 

E/13547/2020 Cultural SPM- 
PROTUR 

Páscoa em 
movimento 2021 

38,3 Admitido 

E/13549/2020 Cultural 
SPM-

PROTUR 

Verão Cultural de 
São Pedro de Moel 

2021 
36,0 Admitido 

E/13551/2020 Cultural 
SPM- 

PROTUR 
Passagem de ano 

2021-2022 
34,0 Admitido 

 

A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 
1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa  
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ou Outra, admitir as candidaturas acima referidas, ficando as mesmas selecionadas 
para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16Novembro2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio. 
  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO 
 
 

26. REVISÃO DO VALOR DA RENDA, SOB O REGIME DE ARRENDAMENTO APOIADO, DO 

INQUILINO RESIDENTE NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS, BLOCO 3, 2º C, CASAL DE 

MALTA 

 
67 - Presente informação n.º 67 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 08 
de janeiro de 2021, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da renda da 
habitação em epígrafe, por motivo de alteração de rendimentos do agregado familiar.  
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
definições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
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T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando ainda que, no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão 
e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda 
é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
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, na redação atual 
e, em conformidade com o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua 
redação atual proceder à atualização da renda do inquilino residente na fração 
identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR Casa DATA 
CONTRATO 

RENDA/20 
(novembro) 

RENDA/21 
(março) 

Rua Júlio Braga Barros Bloco 3, 2º C 19 de maio de 2019 138,30€ 204,41€ 

 
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. 
 
 

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

FRAÇÃO N.º 6, SITA NO BAIRRO CASAL D’ANJA- PASSAGEM-VIEIRA DE LEIRIA. 

 
68 - Presente informação n.º 71 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 13 
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.º 81/2014, 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; 
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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. º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual 
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) 

Bairro Casal d’Anja 6 01/01/1989 60,83€ 65,70€ 

 
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. 
 
 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
 
 

28. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS 

CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ESCALÃO B. PERÍODO DE 

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS E NÃO LETIVAS 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Na passada reunião extraordinária, realizada no dia 27Jan2021, estava agendado este 
ponto. 
O processo veio mal instruído e no que deu?  
Na reunião referimos que a proposta nada mais é do que cumprir a obrigação daquilo que 
está previsto no n.º 3 do n.º 1 do artigo 31.º-A do Decreto n.º 3-C/2021, de 22 de janeiro. 
Os alunos com escalão A têm direito à gratuitidade das refeições. Quanto à isenção dos 
alunos com escalão B a mesma tem que vir fundamentada legalmente para que seja 
concedida. Na discussão do ponto referimos em traços gerais isto mesmo. Quisemos votar o 
ponto quanto à realização das refeições ficando apenas pendente a junção ao processo de 
parecer jurídico que fundamenta a isenção.  
Por opção exclusiva da Presidente, o ponto foi retirado, erradamente, deveria ter ficado 
determinado que seria reagendado.  
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De imediato, o representante do PS local vão a correr para as redes sociais do PS inventar 
mentiras na opinião pública. Se este parecer tivesse sido junto ao processo logo de início 
tudo isto era escusado. Este meu comentário é apenas para repor a verdade.” 

 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que também quer esclarecer, e referiu que quando 
trouxeram o ponto à reunião extraordinária de 27 de janeiro trouxeram-no sem o parecer 
jurídico, mas veio exatamente como já tinha vindo em 27/03/2020, uma proposta exatamente 
igual.  
O que fizeram foi retirar o ponto, instruí-lo com o parecer jurídico, que veio confirmar que 
esta isenção é legal, e quer dizer que desde 25 de janeiro de 2021 que está a ser prestado 
este serviço, e é notável o número de refeições já servido. 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que comunga do que a Sr.ª Vereadora Ana 
Monteiro disse, e quer dizer publicamente que o Chefe de Gabinete da Sr.ª Presidente é 
mentiroso, ele que é simultaneamente Presidente da Concelhia do Partido Socialista da 
Marinha Grande, misturando as funções, que depois mistura as informações recolhidas na 
Câmara na qualidade de Chefe de Gabinete, usando-as no âmbito do Partido Socialista e 
dando-lhe a roupagem que entende, mesmo que seja mentira, porque a Sr.ª Vereadora Célia 
mesmo agora disse que o ponto foi retirado. 
Lamenta que seja pouco, mas o importante é dar as refeições às crianças, nem que seja só 
uma refeição quente, a única refeição quente que estas crianças têm. Entende que se podia 
ir mais longe, uma vez que a autarquia tem meios financeiros para tal. 

 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que se está a servir esta refeição e está-se a juntar 
ainda um suplemento diário com leite e fruta, e por isso está-se a ir mais além. 

 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
69 - Presente informação n.º 131 de 27 de janeiro, da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, dando conta da proposta de isenção do pagamento de refeições escolares para 
os alunos carenciados do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, do escalão B. 
 
Presente informação de 27 de janeiro, da Divisão Jurídica e de Apoio, relativo ao 
enquadramento jurídico da proposta de gratuitidade da alimentação no período de almoço, 
em regime de serviço takeaway, aos alunos carenciados do ensino pré-escolar e 1.º ciclo, 
pertencentes ao escalão B da ação social escolar. 
 
Considerando a emergência que se vive neste momento em Portugal conforme Decreto do 
Presidente da República n.º 3-B/2021, de 19 de janeiro; 
 
Considerando que por Decreto n.º 3-C/2021, de 22 de janeiro foram suspensas as atividades 
letivas e não letivas, implicando por isso o encerramento de todas as escolas, obrigando a 
uma reorganização familiar, reforçada pelo apelo generalizado ao isolamento social; 
 
Considerando que o Decreto-Lei 6-D/2021, de 15 janeiro, que prorroga o prazo dos regimes 
excecionais de medidas aplicáveis às autarquias locais no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19, determina o n.º 3 do seu artigo 4.º, sob a epígrafe “Alteração à Lei n.º 6/2020, de 
10 de abril, que “O disposto nos artigos 2.º, 4.º a 7.º, 7.º -F e 8.º e no n.º 1 do artigo 6.º vigora 
até 31 de dezembro de 2021.” 
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Considerando que esta medida é enquadrável nas políticas de combate à pandemia da 
doença COVID-19, no contexto do apoio às Famílias e do apoio à sua recuperação 
económica, por via da gratuitamente da alimentação aos alunos do escalão B, e tendo em 
conta que a isenção proposta não tem duração superior ao termo do ano civil em curso 
(2021), a mesma pode ser concedida ao abrigo do artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, 
na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro. 
 
Considerando a necessidade de implementar medidas que atenuem este momento de crise 
social e económica; 
 
Considerando que nos termos do n.º 3 do n.º 1 do artigo 31.º-A, publicado pelo Decreto n.º 3- 
C/2021, de 22 de janeiro, em aditamento ao Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, devem 
ser adotados as medidas necessárias para a prestação de apoios alimentares a alunos 
beneficiários dos escalões A e B da ação social escolar. 
 
Considerando que o município da Marinha Grande possui um total de 375 alunos 
carenciados, escalões A (205 alunos) e B (170 alunos), no ensino pré-escolar e 1.º ciclo, 
pertencentes aos Agrupamentos de Escolas Marinha Grande Nascente, Marinha Grande 
Poente e Vieira de Leiria, distribuídos da seguinte forma: 
 

Quadro 1 – Distribuição de alunos de ASE por Agrupamento 

  Poente Nascente Vieira de Leiria 

TOTAIS 
ALUNOS 

ALUNOS 
A 

ALUNOS 
B 

ALUNOS 
A 

ALUNOS 
B 

ALUNOS 
A 

ALUNOS 
B 

PRÉ-
ESCOLAR 30 37 18 29 2 10 

1º CEB 76 32 64 49 15 13 

TOTAL 106 69 82 78 17 23 

 
Considerando que neste momento de crise social e económica esta medida deve ser 
alargada aos alunos do escalão B da Ação Social Escolar, de acordo com a estimativa de 
alunos em todos os escalões da ASE. 
 

Quadro 2 – Total de alunos por de ASE, Escalão A e B 

 TOTAL 

ESCALÃO A 205 

ESCALÃO B 170 

TOTAL 375 

 
Considerando que os municípios possuem atribuições no domínio da educação conforme 
disposto na alínea d) n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico da Autarquias Locais, aprovado 
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual. 
 
Considerando por último, que na reunião de câmara de 27 de março de 2020, perante um 
cenário semelhante, a câmara municipal deliberou a isenção do pagamento das refeições 
dos alunos de escalão A e B, aquando da suspensão das atividades letivas no ano letivo de 
2019/2020. 
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A Câmara Municipal, no uso das competências previstas nas alíneas hh) e v) do n.º 1 
do artigo 33.º do Regime Jurídico da Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibera garantir gratuitamente a 
alimentação no período de almoço, em regime de serviço takeaway, aos alunos 
carenciados do ensino pré-escolar e 1.º ciclo, pertencentes ao escalões B da ação 
social escolar, enquanto durar o período de suspensão das atividades letivas e não 
letivas, ou caso venha a ser adotado, o ensino à distância em regime não presencial, 
para estes níveis de ensino. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

29. CP N.º 10/2020 - REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÓNICA E ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL – Substituição do diretor de fiscalização 
 
70 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação SS – 02.2021, de 22 de janeiro de 2021 da Divisão de Qualidade de 
Vida, pela qual se informa o seguinte:  
 
Através da deliberação camarária de 20.04.2020, a Eng.ª Ludmila Ferreira foi nomeada para 
assumir as funções de diretora de fiscalização da obra de “REQUALIFICAÇÃO 
ARQUITETÓNICA E ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 
 
Considerando que a técnica se encontra ausente, por motivo de doença, até dia 12.02.2021, 
conforme certificado de incapacidade temporária para o trabalho apresentado nos serviços 
competentes, é premente garantir a sua substituição dada impossibilidade de prosseguir a 
verificação da execução dos trabalhos. 
 
Neste caso, de acordo com a natureza do objeto do contrato, o trabalhador que reúne os 
quesitos para garantir a continuidade do acompanhamento da execução dos trabalhos é o 
Eng.º Jorge Junqueira. 
 
Assim, dada a impossibilidade de o diretor de fiscalização designado inicialmente assegurar 
as suas funções, por motivo de doença, solicito a sua substituição pelo Eng. Jorge 
Junqueira, com efeitos imediatos. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
mesmos, nos termos do n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos, em 
conjugação com a alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, com a 
alínea b), n.º 1, do artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e  para os 
efeitos do n.º 2, do artigo 344.º do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da 
empreitada “REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÓNICA E ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL” delibera: 
  
-   Alterar a designação do diretor de fiscalização para o Eng. Jorge Junqueira 
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-   Aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98º do CCP 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

30. Requalificação do Centro Azul- S. Pedro de Moel - Concurso público n.º 
18/2020- Substituição do diretor de fiscalização 

 
71 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação SS – 03.2021, de 22 de janeiro de 2021 da Divisão de Qualidade de 
Vida, pela qual se informa o seguinte:  
 
Através da deliberação camarária de 23.07.2020, a Eng.ª Ludmila Ferreira foi nomeada para 
assumir as funções de diretora de fiscalização da obra de “REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO 
AZUL - S. PEDRO DE MOEL”. 
 
Considerando que a técnica se encontra ausente, por motivo de doença, até dia 12.02.2021, 
conforme certificado de incapacidade temporária para o trabalho apresentado nos serviços 
competentes, é premente garantir a sua substituição dada impossibilidade de prosseguir a 
verificação da execução dos trabalhos. 
 
Neste caso, de acordo com a natureza do objeto do contrato, o trabalhador que reúne os 
quesitos para garantir a continuidade do acompanhamento da execução dos trabalhos é o 
Eng.º Jorge Junqueira. 
 
Assim, dada a impossibilidade de o diretor de fiscalização designado inicialmente assegurar 
as suas funções, por motivo de doença, solicito a sua substituição pelo Eng. Jorge 
Junqueira, com efeitos imediatos. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
mesmos, nos termos do n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos, em 
conjugação com a alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, com a 
alínea b), n.º 1, do artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e  para os 
efeitos do n.º 2, do artigo 344.º do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da 
empreitada “Requalificação do Centro Azul- S. Pedro de Moel”, delibera: 
  
-   Alterar a designação do diretor de fiscalização para o Eng. Jorge Junqueira  
-   Aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98º do CCP 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Página 49 de 49 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 01/02/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 17:05 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.  

 


