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Aos quinze dias 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 
 

1. Sr. José Paiva Tomé Moco - pretende falar sobre a demora na resposta ao proc.º 
274/20 - Herança de Maria Odete Paiva. 
 

2. Sr. Sérgio Pereira Morais - pretende falar sobre o proc.º n.º 35/17. 
 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 

1. Apoio financeiro à obra de remodelação e ampliação do Edifício Sede da Freguesia 
da Marinha Grande – Reforço do montante comparticipado pelo Município da 
Marinha Grande 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

2. Resumo de Tesouraria do dia 09 de fevereiro de 2021 
3. Autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de compromissos 

plurianuais no termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro – Prestação de informação   

4. Protocolo de parceria Programação Cultural em Rede – Projeto “À mesa também se 
canta” - Adenda  

 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

5. Elaboração do projeto de execução da Rua da Indústria Metalúrgica e Infraestruturas 
de saneamento doméstico na Rua das Cavadas e Rua dos Pinheiros (lote 2) - P.A. 
N.º 77/2020 - Aprovação do Anteprojeto 

6. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 -Troço 1 – Aprovação de Alterações 
ao Projeto de Execução 

7. “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 - REQUALIFICAÇÃO DE CAMPO DE JOGOS E ZONA 

VERDE - PEDRULHEIRA” FREGUESIA E CONCELHO DA MARINHA GRANDE” - 
APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

8. Req.º nº 934/20, datado de 31/08/2020 - Proc.º n.º 306/20, datado de 31/08/2020 - 
Carina Patrícia da Silva Borges 

9. Req.º nº 1331/20, datado de 16/12/2020 - Proc.º n.º 239/18, datado de 26/06/2018 - 
Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda 

10. Req.º nº 1206/20, datado de 04/11/2020 - Proc.º n.º 446/20, datado de 04/11/2020 - 
Liliana Sofia Paulo 

11. Req.º nº 1253/20, datado de 16/11/2020 - Proc.º n.º 41/18, datado de 09/02/2018 - 
Lino Marques Afonso – Cabeça de Casal da Herança de  

12. E/11675/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- GALP ENERGIA 

13. E/13307/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE 
GÁS DO CENTRO, S.A. 

14. Proc.º n.º 227/2017, datado de 08/05/2017 – Maria Odete Matias Maurício - 
Atribuição de Topónimo na Freguesia da Marinha Grande – Lugar da Escoura 

 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
15. "OBRAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA JOÃO 

PEREIRA VENÂNCIO - CP N.º 05/2020” – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
16. “CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 - TROÇO 1 - CP N.º 19/2020” – 

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS. 
17. “PEDU - REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS EQUIPAMENTOS 

INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS – CP Nº 28/2020” – APROVAÇÃO DO PLANO 

DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 
 



 

Página 4 de 27 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 15/02/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. “REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DA EB PROFESSOR ALBERTO NERY CAPUCHO – 

CP Nº 32/2020” – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO 

DA OBRA. 

 
 
 

 

 
 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

1. Sr. José Paiva Tomé Moco – inscreveu-se para falar sobre a demora na resposta 
ao proc.º 274/20 - Herança de Maria Odete Paiva. 

 

O munícipe referiu que se trata de uma casa construída nos anos 70, pelos seus pais, com 
projeto aprovado, com 3 quartos, uma sala de estar e cozinha, e está no mesmo estado em 
que a construíram. 
Quando os seus pais vieram do estrangeiro fizeram 1 cozinha e 1 sala anexa e não tiraram 
licença. Agora fez o projeto com esses anexos e o Arqt.º da Câmara exige que a casa só 
tenha 2 quartos e que feche um. A Sr.ª Presidente fá-lo-ia? 
Estranha que a Câmara nunca tenha alertado o seu pai para a necessidade desta licença, e 
agora quando ele vem para resolver um problema acaba com mais dez problemas 
arranjados pelo Arqt.º da Câmara. 
Este Arqt.º anda a arranjar-lhe problemas a si e a mais pessoas da Vieira, e gostaria de 
dizer isto à Sr.ª Presidente, mas “olhos nos olhos”. 
 
A Sr.ª Presidente disse que ainda um dia terão oportunidade de falar, “olhos nos olhos”, 
terá todo o gosto em falar com o Sr. José, mas todos aqui têm que respeitar as informações 
técnicas. 
De seguida pediu ao Sr. Vereador para responder, dado tratar-se da sua área. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os presentes, especialmente o Sr. 
José Moco, e disse que tem que fazer um breve historial do processo em causa. 
Assim: 
Em 12/08/2020 deu entrada do processo, que veio à reunião a 18/01/2021, para 
indeferimento e audiência prévia, porque apesar de o ter referido, a casa não está 
exatamente igual. 
Não há aqui qualquer tipo de perseguição, se diz que trouxe um problema e agora há 10 é 
porque eles existem.  
Está-se a falar aqui de legalização, porque há algo de irregular, que foi construído 
ilegalmente. A Câmara está aqui para ajudar a corrigir essas ilegalidades, que são várias, e 
que podem ser corrigidas, e por isso é que o processo está em audiência prévia. 
A 05/02/2021 o seu técnico esteve na Câmara, para saber como corrigir e resolver o 
problema, dentro da lei, e por isso é que se trata de uma legalização, para a qual pode 
contar com toda a ajuda da Câmara. 
A lei é igual em todo o país e a Câmara trata todos por igual, sem qualquer perseguição. 
As correções já foram vistas com o seu técnico, que com certeza as irá fazer e a Câmara cá 
estará para as aprovar. 
A melhor solução é não serem feitas obras ilegais. No seu caso, aquilo que o Sr. Moco 
pretende, e a Câmara, é legalizar o que está irregular. 
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2. Sr. Sérgio Pereira Morais – inscreveu-se para falar sobre o proc.º n.º 35/17. 
 

O munícipe referiu que pretende falar do processo do seu sogro, de legalização, e ao qual 
ainda não obteve resposta, assim como a sua projetista. 
Lamenta que em 4 anos não tenha obtido qualquer resposta. Querem requisitar contador de 
água e não conseguem, porque não têm licença de habitabilidade, e estão sem qualquer 
tipo de resposta. 
O seu sogro neste momento encontra-se viúvo, tem 84 anos e está sem condições físicas 
para tratar da situação, daí estar hoje aqui em sua representação. 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que respondeu o 
seguinte: 
 

Este processo não tem explicação. Entrou em 2017, é de legalização, mas diferente do 
anterior.  
Era um processo da Arqt.ª Isabel Roque, que se reformou, e, entretanto, os seus processos 
foram distribuídos pelos outros técnicos, e inexplicavelmente este parou.  
Em abril de 2017 foi a última vez que teve uma intervenção. Não percebe, é lamentável e 
inaceitável, e quer-lhe pedir desculpa em nome da Câmara.  
Referiu que ele próprio também quer saber, vai verificar com a sua técnica, porque há uma 
falha gravíssima da parte da Câmara. 
O seu compromisso é, em primeiro lugar, averiguar o que se passou, para não voltar a 
acontecer, e tentar, de imediato, fazer andar o processo, rapidamente, e irem falando nos 
próximos dias sobre a sua evolução. 
Reconhece que há atrasos, mas este caso está fora do padrão, e irá averiguar, até para 
depois informar os seus colegas Vereadores. 

 
 
 

 

 
 
 
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, referindo o seguinte: 
 

• Com a renovação do estado de emergência, de 15 de fevereiro a 1 de março, e 
devido às medidas restritivas, os casos baixaram. A 14 de fevereiro havia 274 casos 
ativos. 
Referiu que a Câmara tem feito todos os possíveis e agradeceu aos profissionais de 
saúde, que têm sido inexcedíveis. Já todos os profissionais de saúde foram 
vacinados, assim como os utentes dos lares, que já levaram a 2.ª dose da vacina. 
Hoje estão a começar a ser vacinados os Bombeiros. 
No Centro de Saúde vai começar na próxima sexta-feira a vacinação para + de 80 
anos e + de 50 com patologias. 
Está também a ser preparado o pavilhão 1 do PME para a vacinação, em articulação 
com o Centro de Saúde. Se houver necessidade de transporte para a vacinação, o 
Centro de saúde entrará em contacto com a Câmara. 

• Balcão eBUPI – houve uma reunião dia 14 de dezembro, com duas Secretarias de 
Estado, para que se possa vir a criar este balcão. 
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No dia 8 de fevereiro houve uma reunião com os técnicos para esclarecimento sobre 
a plataforma. 
No dia 24 de fevereiro inicia-se a formação com os técnicos identificados. 
Todos têm obrigação de inscrever as suas propriedades, de forma gratuita. Terão 
que ser as próprias pessoas a inscrever as suas propriedades, de modo a actualizar 
o cadastro. 

 
 

Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram 
intenção de intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e referiu o seguinte: 
 
1. Intervenções dos munícipes 
Saudou os dois munícipes presentes na reunião. 
Ao primeiro, foi-lhe explicado o que fazer, e em relação ao segundo, tal como o Sr. Vereador 
referiu, é inadmissível que o processo tenha 4 anos. 
Não é por acaso que tem vindo a pedir a relação dos processos não tratados, e se houvesse 
esse levantamento talvez já se tivesse identificado este processo. 
Voltou a pedir que lhe seja facultado o levantamento de todos os processos de licenciamento, 
de empresas e de particulares. 
 
“2. Saúde: vacinação 
Acho que a Câmara Municipal fazia um serviço público se, em articulação com a ARS torna-
se público os critérios de vacinação à população para a tranquilizar. Há diversas pessoas 
que sobrecarregam o serviço de saúde para obter informação sobre este assunto. 
 
3. Cidadania Ativa: Processo do Sr. Rui Filipe Ribeirete Azinheiro 
Em relação à plataforma EBUPI importa clarificar que só se destina a registo de prédios 
rústicos e não urbanos. 
Depois quero levantar um problema de um munícipe que se dirigiu à Câmara para pedir 
ajuda por causa de um problema que tem com o banco por causa da falta de registo de um 
prédio. 
Em resposta informei o senhor do seguinte no dia 01Fev2021, a Câmara Municipal deliberou 
por unanimidade, celebrar um acordo de colaboração institucional, 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 (eBUPI) e o Município da 
Marinha Grande.  
Em resposta a isto, o Chefe de Gabinete de que a Sr.ª Presidente o encarregou de informar 
que o registo da EBUPI se destina apenas a prédios rústicos e que de acordo com os 
serviços o senhor tem dois processos de licenciamento que não são enquadrados nesta 
situação e diz-lhe mais que a entidade que tem competência para atualizar o registo é 
a Conservatória após emissão da Autorização de Utilização. Ora, se o senhor precisa de 
crédito bancário e para tal o banco exige determinada documentação, ele não conseguirá 
obter o documento da licença de utilização sem fazer a obra e para fazer a obra precisa do 
empréstimo do banco e para ter o empréstimo precisa do documento. 
Certamente que esta ou uma qualquer outra solução a Câmara Municipal terá que encontrar 
porque os cidadãos não podem ficar prejudicados na sua vida pessoal e profissional por 
razões imputáveis ao Município. 
Não acho aceitável que se dê a resposta que o Chefe de gabinete deu ao munícipe.  
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4. Apresentação de requerimento 
Pretendo requerer para a ata a lista dos processos de licenciamento que se encontram por 
decidir.” 
 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 

• Agradeceu a todos a espera pelo seu atraso em aceder à reunião. 

• Agradeceu aos munícipes e a disponibilização do espaço, mas gostaria que fosse 
criado um acesso (link) para poderem aceder através das suas casas, se tiverem 
meios para tal. 

• Em relação ao assunto da reunião do dia 1 de fevereiro, sobre o apoio às 
colectividades, no âmbito do Covid, referiu que ficou com dúvidas sobre os apoios 
para EPI’s às coletividades, na sequência do discurso da Presidente do SOM.  
A Sr.ª Vereadora Célia esclareceu, disse que os apoios foram entregues na primeira 
vez, mas foi esclarecer junto das coletividades e eles disseram que esta é a primeira 
vez que estão a ser distribuídos estes EPI’s às coletividades. 
Não percebe porque é que logo na primeira fase não foram distribuídos. Sabe que 
na altura estavam fechadas, mas depois abriram, e por isso seria importante fazer 
esta distribuição, que foi aprovada por todos. 

• Mercado municipal – viu uma citação no jornal “Região de Leiria”, que quando 
questionado o Gabinete da Presidência, este referiu que, entre outras coisas, e citou 
“esbarram na falta de consenso possível com todas as forças partidárias”. 
É um artigo de jornal, mas a verdade é que não é a primeira vez que esta desculpa é 
avançada para não se avançar com o mercado. 
A solução que existe foi-lhes vendida como provisória, mas não é a solução que a 
CDU quer para a Marinha Grande. Querem o assunto resolvido e não lhes parece 
correto que se diga sistematicamente que o assunto do Mercado não avança porque 
não há consenso. 
Quer perguntar quando é que recentemente, desde a solução da instalação no PME, 
é que houve uma reunião para encontrar esse consenso. Vamos ficar com o 
mercado provisório até quando? 

• Sr. Vereador Carlos Caetano, a Rua das Cavadinhas continua com a árvore por 
cortar, as braças estão ao nível do 2.º andar e dentro das varandas. Devem ser 
cortadas as braças e não a árvore. 

• Um munícipe colocou um alerta no Facebook referente à Rua das Sorraipas, já aqui 
falada, sobre um buraco no pavimento, que deve ser remediado, e também sobre o 
parqueamento de camiões, pelo que é urgente encontrar uma solução, tanto para as 
pessoas que têm os camiões à porta e o próprio barulho, como para as pessoas que 
trabalham com os camiões TIR. É preciso falar sobre este assunto e arranjar uma 
solução para este problema, que também existe noutros locais da cidade. 

 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os que acompanham esta reunião, 
e referiu que depois e tudo o que ouviu quer dizer o seguinte: 
 

• Agradecer aos cidadãos que vêm à reunião de Câmara, é uma questão de cidadania, 
e se aqui vêm é porque não viram os seus problemas resolvidos. 
Estes dois problemas de hoje são distintos, mas o que mais o apoquenta é a situação 
do Sr. Sérgio Morais, que não é assim tão estranha como parece. Ainda há pouco 
tempo aconteceu um processo “esquecido” de uma empresa. 
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A Câmara é uma instituição pública e não privada, mas em termos processuais o 
tratamento deveria, e é, igual. A Câmara deveria ser uma instituição facilitadora. A 
Câmara tem que saber quantos processos tem em mãos, e parece-lhe que não sabe. 
Ouviu o Sr. Vereador dizer que não tem qualquer resposta. Recordou que desde o 
fim do prazo para a inscrição dos munícipes, na sexta-feira à hora do almoço, a 
Câmara tem tempo para ir à procura do processo e encontrar a resposta a dar. As 
desculpas não se pedem, evitam-se, e tem que se procurar dar resposta.  

• Coletividades/apoios – há quase um ano que falou que há outras autarquias a apoiar 
estas instituições, que há muitos meses estão com dificuldades. Na altura até trouxe 
regulamentos de algumas dessas autarquias, porque a Sr.ª Presidente disse que não 
se podia apoiar porque não havia regulamento. Então que se faça!  
Quando é que vamos apoiar os clubes? E se é preciso um regulamento, para quando 
a sua elaboração? 
É urgente apoiar estas instituições, que fazem um serviço meritório e até, muitas 
vezes, pro bono. 

 
 
A Sr.ª Presidente queria dar a palavra à Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho, mas esta 
disse que tem intenção para falar no período de antes da ordem do dia, mas não é já, porque 
o período ainda não foi encerrado. 
 
A Sr.ª Presidente disse que só queria saber se quer falar agora, porque quer dar a palavra 
aos dois Vereadores, para responderem, e se houvesse questões assim seria mais fácil de 
agilizar. Como a Sr.ª Vereadora não quer falar agora referiu que dará então a palavra à Sr.ª 
Vereadora Célia Guerra. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra cumprimentou todos os presentes e respondeu o 
seguinte: 
 

• Pediu desculpa por ainda não ter enviado a tabela das medidas consensualizadas e 
que ainda não enviou a todos, mas vai enviar, assim como também dois pareceres 
jurídicos. 
Referiu que das 41 medidas consensualizadas entre todos, 34 estão no terreno, já 
implantadas, e que enumerou, designadamente no sector social, da educação e da 
cultura. 
Há 2 medidas, que pelos pareceres jurídicos, não é possível levar para a frente 
(isenção das taxas de metrologia e rendas). 
Ainda faltam implementar: Kit’s de EPI’s, o apoio aos Bombeiros e o apoio às 
associações, que não precisa de regulamento, porque o novo regulamento, agora em 
vigor, já o permite. 
No intervalo vai enviar este quadro e os pareceres. 

• Em relação à questão da Sr.ª Vereadora Lara – esteve a ver as medidas de março, e 
não está lá previsto o apoio de EPI’s às coletividades, o que estava era a isenção, 
que depois não foi possível fazer. 

• Em resposta ao Sr. Vereador Aurélio – não é preciso regulamento, uma vez que já 
está previsto o apoio no regulamento em vigor desde o dia 8 de fevereiro. Agora é 
preciso avançar rapidamente. 

 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano respondeu o seguinte: 

• Árvore na Rua das Cavadinhas – não é para cortar, é para podar, e vai pedir aos 
serviços que antecipem esta poda, que está certamente prevista na lista. 
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• Rua das Sorraipas – é uma questão mais complexa, também viu a publicação no 
Facebook, contactou logo a DQV, o buraco já está tapado, mas a Rua precisa de 
intervenção. As que estão à volta já foram repavimentadas, mas esta precisa de 
outra intervenção mais profunda, com remodelação das infraestruturas e até entrar 
em acordo com os moradores para criar uma zona de lazer e retirar aquele 
estacionamento, razão pela qual ainda não foi repavimentada. 

• Ao Sr. Vereador Aurélio – respeita a sua apreciação sobre a intervenção dos 
munícipes, mas não pode deixar de reparar que disse que deverá haver mais 
processos nestas condições. Não tem conhecimento e também sobre a empresa que 
tinha um processo “esquecido” não se recorda qual é. O Sr. Vereador sabe qual é? 
Sobre a velha máxima “desculpas não se pedem, evitam-se” também concorda, mas 
a boa educação assim o exige. 

 

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

• Vacinação – trazia este assunto, mas como a Sr.ª Presidente abriu esta reunião com 
essa informação, sugeriu que seja dada a informação no site do Município e 
amplamente difundida junto de toda a população. 

• O Município tem alguma intenção de testar regularmente, dado que há quase um 
ano tem sido esta a sua máxima, testar, testar, testar? Qual a posição da CMMG 
sobre esta medida, também defendida pelo Governo? 

• Munícipes – dentro da lei, ao primeiro deve ser dado todo o apoio para resolver o 
seu problema. 
Quanto ao segundo, as desculpas ficam bem ao Sr. Vereador, mas agora não 
percebe porque é que terminando o prazo para inscrição na sexta-feira às 12:30 
horas, não tenha havido tempo para recolher a informação a dar ao munícipe. 
Perante a gravidade deste assunto, deveria a Câmara ter recolhido toda a 
informação para responder ao munícipe, que fez a inscrição a tempo. Lamenta 
também a situação. 

• Rua das Sorraipas – também há mais de um ano levantou esta questão, que não era 
sobre a pavimentação, mas sobre a necessidade de requalificar aquele local, porque 
é um tormento aqueles moradores irem aguentando todo o barulho que ali se passa. 
Têm o direito ao sossego e ao descanso, e por isso tem que se encontrar uma 
solução para aqueles camiões, que têm de ser desviados para outro lugar. Passado 
um ano a situação continua na mesma. Deve ser cumprido o direito ao descanso. 

• Corrimão no prédio de Casal do Malta – já foi visto? Vai ser feito? É necessário aos 
moradores, muitos deles idosos. 

• Casa de habitação junto a um edifício degradado, perto do Cenfim, e que está a 
contribuir com muita humidade para a habitação da munícipe. Esta já se dirigiu à 
Câmara, mandaram-na ir à Saúde Pública, e aqui lamentam que a Câmara não faça 
nada e a envie para ali. 

• Questionou a Sr.ª Vereadora Célia sobre o seguinte: 

→ O que está previsto para as comemorações do Carnaval de 2021? 

→ Quantas crianças estão em situação de apenas receberem a refeição que a 
Câmara fornece, e se os serviços sociais estão em condições de darem esta 
resposta? 

 
 

O Sr. Vereador Carlos Caetano respondeu o seguinte: 

• Sobre a expressão da Sr.ª Vereadora Alexandra “testar, testar, testar”, quer dizer 
que os meios e os recursos de há um ano não são os mesmos de hoje, e agora sim, 
há condições técnicas para o fazer. 
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• Sobre a pouca informação para dar ao segundo munícipe – de facto não tem mais 
informações, a questão chegou na sexta-feira, durante o fim de semana não teve 
técnicos para lhe darem a informação, mas teve o cuidado, quando respondeu ao 
Senhor, de dizer que logo que tivesse a informação a transmitiria, assim como 
também aos colegas Vereadores. 

• Sobre a Rua das Sorraipas – já informou a Sr.ª Vereadora Lara, e em relação ao 
ruído também será resolvido, tal como noutras situações se resolveu. 

• Corrimão – deve estar incluído nos pequenos trabalhos de intervenção na habitação 
social, que decorreu de um levantamento da DDC, e esta correção estará incluída 
nesse procedimento. 

• Casa junto ao Cenfim – cada um tem que cumprir com as suas obrigações. A 
Câmara cumpre as suas e a Saúde Pública também tem que o fazer. Não quer ser 
indelicado nem desagradável, não quer fazer um comentário, mas é claro que a 
Câmara vai agir. 

 
 

A Sr.ª Vereadora Célia Guerra respondeu o seguinte: 
 

• Carnaval – o grande foco da autarquia era o desfile das escolas. Este ano é 
impossível. O que se vai fazer on-line é colocar espetáculos. Comemorou-se o Dia 
dos Namorados, e a programação on-line já está planeada até abril, com 
espetáculos. 

• Refeições – tem conhecimento, enquanto era professora e antes do Covid, que 
muitas crianças das escolas não tinham refeições completas, a não ser a que tinham 
na escola. Agora não se dá só a refeição, dá-se mais um suplemento, e, em 
articulação com a CPCJ e as instituições que a Câmara apoiou, distribuir 
semanalmente cabazes alimentares e até roupas. 
Lamentou, em reunião, que dos 375 alunos escalão A e B dos Agrupamentos, só 83 
tenham ido buscar as refeições. Pediu a todos que se tente chegar ao máximo de 
famílias possíveis. 
Até ao dia de hoje, desde dia 25 de janeiro, já foram distribuídas quase 1000 
refeições. 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que queria saber quantas crianças recebem as 
refeições diariamente e quantas crianças, se estivessem no estabelecimento, estariam a 
receber essas refeições. Estamos a chegar a todas as crianças de escalão A e B ou não? 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que no concelho inteiro, nos 2 escalões, há 
inscritas 375 crianças, e estão a ir buscar, diariamente, 83 crianças. Há pais que não querem 
ir buscar, dizem que fazem em casa, mas parece-lhe que vai aumentar, com a abertura de 
salas. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que não ficou esclarecida com a resposta da 
Sr.ª Vereadora.  
Se dessas 83 há crianças que só comem uma refeição quente, e apesar do suplemento, 
cabe-nos a nós providenciar para que tenham mais uma refeição quente, para que a Sr.ª 
Vereadora não venha para a reunião dizer que esta é a única refeição quente que estas 
crianças têm. Do ponto de vista político é de uma gravidade uma Vereadora dizer isso. 
Por outro lado, é preocupante que só 83 crianças vão buscar as refeições. Talvez seja altura 
de se pensar um sistema para levar as refeições às casas das crianças, fazendo um 
protocolo com a TUMG ou com os taxistas. Se não são tantas as crianças, poder-se-ia 
pensar nesta solução. 
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Em relação ao Carnaval, o que estava a pensar era em lançar um repto, via internet, para 
criar passatempos para as crianças e para os pais, por exemplo para a melhor máscara, 
enviando fotos, etc. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que está a ser apurado junto dos pais porque não 
vão buscar as refeições, referindo que a Rede Social tem meios para distribuir essas 
refeições. 
 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Deu os parabéns pelo trabalho feito pela Sr.ª Vereadora Cália Guerra na área social, 
apesar das críticas. A Câmara está cá para ajudar e contribuir para que nenhuma 
criança passe qualquer dificuldade e a Sr.ª Vereadora Célia tudo tem feito, aquilo 
que pode e às vezes até o que não pode, para contribuir. 

• BUPi – é só para propriedades rústicas, foi essa a resposta dada ao munícipe, mas 
aqui estão para o poder ajudar. A informação enviada foi só uma informação técnica, 
dada na hora, para não haver qualquer confusão. 

• Vacinação – é preciso paciência, porque vai chegar às pessoas a informação, por 
SMS e por telefone, através dos profissionais de saúde. 
A autarquia já lhes manifestou a sua disponibilidade para trabalhar com os 
profissionais de saúde. Tem os transportes que forem necessários e também para 
fazer toda a divulgação necessária. 
Na Marinha Grande haverá cerca de 35.000 pessoas para vacinar, não se faz de um 
dia para o outro, e por isso é necessária alguma paciência, daí ter informado que se 
houver necessidade a Câmara já preparou o PME para a vacinação. 

• Testagem – o Sr. Vereador já falou também e a Câmara aguarda a divulgação por 
parte do Governo. Em qualquer situação mais grave a Câmara está a colaborar com 
o Centro de Saúde, para a eventual testagem. 

• Mercado – não vai mais falar sobre este assunto. O mercado funcionou durante 
muitos anos nas tendas e de forma muito precária, e agora criaram-se as melhores 
condições no PME, com um grande investimento. 
Sempre disse que este executivo estava disponível para fazer o mercado onde todos 
entendessem fazê-lo. O estudo aprovou o local onde estavam as tendas. Fez todos 
os possíveis para desbloquear os terrenos, foi feito, e quando estava tratado não 
houve consenso para o fazer lá, houve uma reunião da Assembleia Municipal, não 
houve consenso, por isso não digam que houve consenso. Quando houver consenso 
estará disponível para discutir a construção do mercado. 

 
Seguiu-se uma troca de palavras entre a Sr.ª Presidente e os Srs. Vereadores da 
oposição, que queriam usar da palavra sobre este assunto do mercado. 
A Sr.ª Presidente não lhes deu a palavra e anunciou o fim do período de antes da ordem do 
dia e um intervalo. 
 
 

 

 

 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia e 
interrompeu a reunião, para um breve intervalo, das 16:38 horas às 16:55 horas. 
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ORDEM DO DIA 
 
 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. Apoio financeiro à obra de remodelação e ampliação do Edifício Sede da 
Freguesia da Marinha Grande – Reforço do montante comparticipado pelo 
Município da Marinha Grande 

 
Foi discutida entre todos a razão do apoio, resultante do facto de o projeto da Junta de 
Freguesia ter quase 5 anos e os preços terem aumentado, e ficou ainda esclarecido que o 
valor a considerar seria com IVA. 
 
Terminados os esclarecimentos, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte 
proposta: 
 
74 - Presente ofício n.º 74, datado 30-10-2020, da Presidente da Junta de Freguesia da 
Marinha Grande dirigido à Srª Presidente desta Câmara Municipal, com registo de entrada 
E/11588/2020, pelo qual solicitou a prorrogação do prazo de vigência do protocolo que cessa 
em 31 de dezembro de 2020 e a previsão, na proposta do Município, dos documentos 
previsionais para 2021, de uma nova verba que tenha em conta o valor do novo caderno de 
encargos da obra a executar, que passou para os 500.000,00€. 

 
Presente PROTOCOLO EDIFÍCIO SEDE DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE assinado 
em 29 de dezembro de 2018, na sequência da deliberação da Câmara Municipal tomada em 
reunião de 14-12-2018 de atribuir um apoio financeiro à obra de remodelação e ampliação do 
edifício sede da Freguesia da Marinha Grande. 
 
Presente informação nº I/2016/2020, de 05-11-2020, proveniente da Divisão Jurídica e de 
Apoio pela qual se analisa o pedido formulado pela Junta Freguesia da Marinha Grande; 
 
Presente deliberação camarária de 14 de dezembro de 2020 pela qual se prorrogou o prazo 
de vigência protocolo edifício sede da freguesia da marinha grande e a respetiva minuta de 
adenda ao protocolo suprarreferido. 
 
Presente email da Sra Presidente Junta Freguesia Marinha Grande, enviado a 29 de janeiro 
de 2021 e dirigido à Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande solicitando o 
reforço do montante comparticipado pelo Município da Marinha na obra de remodelação e 
ampliação do edifício sede da Freguesia da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar todos os documentos, delibera, nos termos 
das disposições conjugadas dos artigos 25.º, n.º 1, alínea j) e 33.º, n.º 1, alínea ccc) do 
RJAL-Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, aprovar e submeter a deliberação da 
Assembleia Municipal: 
 

• reforçar a comparticipação financeira em 100.000,00 euros (cem mil euros), a 
transferir para a Freguesia da Marinha Grande durante o ano de 2021; 
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• aprovar, para o efeito, a minuta de Adenda ao suprarreferido Protocolo anexa, 
que aqui se dá por integralmente reproduzida. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

 
2. Resumo de Tesouraria do dia 09 de fevereiro de 2021 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia nove de fevereiro de dois mil e 
vinte e um, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
12.100.528,82€ (doze milhões, cem mil, quinhentos e vinte e oito euros e oitenta e dois 
cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

3. Autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de 
compromissos plurianuais no termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – Prestação de informação  

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse não se recordar de em anos anteriores ver na 
reunião esta informação, mas salientou que é muito significativo que se mencione o que ficou 
física e financeiramente por executar em 2020, que totaliza cerca de 62% do orçamento. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que também quer lamentar a ausência destas 
obras, tão necessárias. O documento fala por si e serve para calar quem tem usado as redes 
sociais e até o próprio Facebook da Câmara para se queixar de obstaculização. Está claro 
que não há qualquer obstaculização por parte da oposição, é por manifesta incapacidade de 
realizar as obras, seja por que motivo for, mas a verdade é que o executivo permanente é 
quem tem o leme e é quem deve executar as obras do seu programa. As Vereadoras da 
CDU nunca rejeitaram qualquer uma das obras mencionadas nem obstaculizou. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que quer esclarecer que não é verdade que as obras 
listadas não tenham sido executadas. Algumas são verbas que transitam de ano e outras 
obras estão em curso. Algumas estão para arrancar agora porque são sequenciais. Isto é 
uma questão administrativa e grande parte destas obras estão em curso. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que vai clarificar o que referiu: não disse que não foi 
feita obra, o que disse foi que das verbas das obras que o executivo permanente orçamentou 
para 2020, 62% desse montante não foi realizado. Fizeram poucochinho em relação ao que 
orçamentaram, daí a incapacidade para realizarem aquilo que se propuseram fazer. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que o Sr. Vereador já esclareceu, e ninguém melhor do que o 
próprio executivo permanente gostaria de ter feito tudo, mas decorreram vários 
constrangimentos. 
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Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
75 - Considerando que de acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 
pagamentos em atraso, a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da 
sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, 
contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 
parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, 
a autorização prévia da Assembleia Municipal. 
 
Presente informação n.º 14SAB/2021 de 10/02/2021 da Divisão Administrativa e Financeira – 
Área de Finanças, relativa ao assunto identificado em epígrafe. 
 
Considerando que os processos indicados na referida informação foram objeto de cabimento 
e compromisso no mês de janeiro de 2021 por conta das dotações disponíveis nos 
Instrumentos Previsionais de 2021, e que possuem o devido enquadramento nos fundos 
disponíveis apurados. 
 
Considerando o exposto e os motivos invocados em cada situação elencada na 
informação dos serviços financeiros, a Câmara Municipal, após a análise do processo, 
delibera, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, remeter à Assembleia Municipal da Marinha Grande a 
relação dos compromissos assumidos para o ano de 2021 atentos os processos 
identificados na informação n.º 14SAB/2021 de 10/02/2021, Quadros n.º 1 e 2, para 
conhecimento no âmbito das autorizações  concedidas ao abrigo do disposto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

4. Protocolo de parceria Programação Cultural em Rede – Projeto “À mesa 
também se canta” - Adenda  

 
76 - Considerando notificação do Centro2020 de 28 de janeiro de 2021 ao Município da 
Marinha Grande, enquanto entidade líder da candidatura “À mesa também se canta”, 
submetida a 29 de setembro de 2020. 
 
Considerando a informação n.º RD05/2021 de 10 de fevereiro de 2021 dos serviços da DAF, 
propondo a celebração de adenda ao Protocolo de Parceria celebrado entre o Município da 
Marinha Grande e os Municípios de Bombarral e Caldas da Rainha. 
 
A Câmara Municipal, apreciada a documentação anexa e concordando com o teor da 
mesma, delibera, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a minuta em anexo que consubstancia adenda ao protocolo de 
parceria celebrado entre o Município da Marinha Grande e os Municípios do Bombarral 
e Caldas da Rainha, tendo em vista a sua outorga. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 

5. Elaboração do projeto de execução da Rua da Indústria Metalúrgica e 
Infraestruturas de saneamento doméstico na Rua das Cavadas e Rua dos 
Pinheiros (lote 2) - P.A. N.º 77/2020 - Aprovação do Anteprojeto 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira congratulou-se com a intervenção na Rua da Indústria 
Metalúrgica, que tem aqui referido, e colocou a dúvida sobre qual o início e fim do traçado. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que este projeto inclui a correção do traçado, 
eliminando curvas, até à Rotunda para Picassinos, e engloba todas as infraestruturas (água, 
saneamento, passeios e iluminação). Esta requalificação é o lote 2, e irá ligar com a 
requalificação da Rotunda do Pero Neto, que será o lote 1. Vai haver rotundas nas 
extremidades, para distribuição do trânsito. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
77 - Presente informação n.º RV/04/2021, da Divisão de Gestão do Território, datada de 01 
de fevereiro de 2021, que se anexa à presente deliberação e que se dá por integralmente 
reproduzida, propondo a aprovação do Projeto de execução da Rua da Indústria Metalúrgica 
e Infraestruturas de saneamento doméstico na Rua das Cavadas e Rua dos Pinheiros (lote 
2), localizado na freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande. 
 
Este projeto tem como principal objetivo dotar a rua da Indústria Metalúrgica de 
infraestruturas de drenagem de águas residuais pluviais e domésticas, com correção do 
traçado e remodelação de infraestruturas existentes, promover a segurança viária e pedonal 
e adaptar este arruamento para o acesso de deficientes e pessoas com mobilidade reduzida 
(DL 163/2006 de 8 de Agosto) e dotar a Rua das Cavadas e Rua dos Pinheiros de 
infraestruturas de drenagem de águas residuais domésticas. 
 
O Anteprojeto apresentado para a Rua da Indústria Metalúrgica e Infraestruturas de 
saneamento doméstico na Rua das Cavadas e Rua dos Pinheiros, observa as normas legais 
e regulamentares aplicáveis nomeadamente o estipulado na portaria n.º 701-H/2008 de 29 
de Julho. 
 
Deste modo e face ao exposto, propõe-se a aprovação em Reunião de Câmara, nos 
termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, na sua redação atual, do Anteprojeto de execução da Rua da Indústria 
Metalúrgica e Infraestruturas de saneamento doméstico na Rua das Cavadas e Rua 
dos Pinheiros (lote 2), localizado, na freguesia da Marinha Grande, concelho da 
Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

6. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 -Troço 1 – Aprovação de 
Alterações ao Projeto de Execução 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que se trata do troço da Zona Industrial até à 
Rotunda da Nora. Este projeto foi aprovado em 2018, adjudicado em 2020, e este tempo  
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todo não foi só a orgânica do próprio processo. Quando se aprovou foi no pressuposto de 
que o processo estava correto, mas quando o empreiteiro foi para a obra veio-se a constatar 
que não se podia realizar a obra porque não havia a cedência de um dos proprietários. Como 
é que se pode confiar no que aqui é aprovado? Como é que somos cúmplices num processo 
em que acreditamos e que depois se vem a constatar que não está em condições de se 
poder aprovar? 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que passa a ser um troço misto, com passeio e 
pista, e houve alteração na dimensão, pela não cedência. Já se sabia que com “Os 
Belenenses” não era possível a cedência, mas aqui o proprietário teve dúvidas. Era 
desejável que viesse logo assim, mas não foi possível, e agora corrige-se e está aqui a 
correção. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
78 - Presente informação n.º RV/05/2021, da Divisão de Gestão do Território, datada de 08 
de Fevereiro 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 1, 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 
1, foi aprovado na Reunião de Câmara de 21/12/2018 e contempla o troço entre a Rotunda 
Norte da Zona Industrial na Estrada do Guilherme até ao cruzamento com a Rua dos 
Carreirinhos, com uma extensão aproximada de 570 metros. 
 
No decorrer dos contactos de cedência, verificou-se a impossibilidade de obter acordo com 
um dos proprietários para implantar a ciclovia com 3m de largura, correspondente às 
parcelas CR2 (A a D) do projecto de execução, com uma área total de 76,20m2, tendo como 
resultado uma redução de sensivelmente de 1.30 m na largura da faixa de rodagem da 
ciclovia numa extensão aproximada de 45m. 
 
O projectista apresentou planta com alteração da planta de traçado do projecto da Ciclovia 
entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 -Troço 1. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, aprovar a planta da alteração 
de traçado do projecto da Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 -Troço 1, 
localizada na freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

7. “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 - REQUALIFICAÇÃO DE CAMPO DE JOGOS E ZONA 

VERDE - PEDRULHEIRA” FREGUESIA E CONCELHO DA MARINHA GRANDE” - 
APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho congratulou-se por finalmente vir à reunião o OP de 
2018, mas entende que não pode ser assim, porque há um regulamento para cumprir!  
Referiu ainda que ficou muito preocupada com um e-mail que chegou ao seu conhecimento 
e que diz respeito à falta de limpeza daquele local, que deve ser feita, independentemente de 
se ir ali fazer a obra. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que a Sr.ª Presidente disse há pouco que em ano 
de eleições as obras ficam todas mais caras, pelo que agora lhe apeteceu perguntar: Sr.ª 
Presidente, isto vais ser feito agora só porque é ano de eleições? 
Que motivo houve para não fazer a obra mais cedo? 
O regulamento do Orçamento Participativo diz que cada proposta não pode exceder 
100.000€, caso contrário serão excluídas. E sabe de algumas que foram excluídas ou que 
nem sequer foram candidatadas. No entanto, este projeto traz um mapa de orçamento com 
177.000€. Não põe em dúvida que a Câmara queira fazer melhoramentos. O que põe em 
causa é que é injusto para os munícipes que viram propostas excluídas. Isto não é sério.  
Por outro lado, aquele local deve ser limpo, com urgência, porque é um espaço onde 
costumam brincar crianças, independentemente de agora estarem em casa. 
 
A Sr.ª Presidente informou que já pediu aos serviços para fazerem a limpeza. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano explicou o porquê de só agora se estar a fazer a obra: os 
projetos têm que se fazer, e foi feito pela única arquiteta paisagista que a Câmara tem, e 
dado que ela tem em mãos outras obras, houve que estabelecer prioridades. 
É certo que o OP tem regulamento, estabelece prazos, mas há situações em que estes têm 
que se “esticar”. A arquiteta tem estado a terminar alguns dos projetos que tem em mãos, só 
agora chegou a vez deste e aqui está. 
Para além do que fazia parte do OP em si, o campo de jogos, que é na ordem dos 100.000€, 
decidiu-se criar ali, no mesmo espaço, um parque infantil e uma zona verde de lazer. Seria 
mais justo fazer em separado? Talvez, mas entendeu-se que a melhor opção era fazer tudo 
junto, e é essa que está em cima da mesa. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que não está em causa o que se vai fazer, só que 
não se pode passar por cima das regras do regulamento que todos aprovaram. 
Nas empresas, quando se querem cumprir prazos e há pouco pessoal, fazem-se horas 
extraordinárias, ou então, quando há dinheiro, subcontrata-se.  
A Câmara tem dinheiro, e se houvesse capacidade de liderança, subcontratava-se. Já se 
tem feito, e bem. O argumento de que há muito trabalho não é aceitável, e tal como diz a 
Vereadora Alexandra, o que conclui é que é mesmo incapacidade. Tem que haver respeito 
pelos munícipes. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que era isto mesmo que ia referir, é preciso 
haver competência para gerir. Não é preciso ter um curso superior para ver que havendo 
muitas obras e só um técnico, se devem dar uns projetos à técnica e os outros subcontratar 
fora. É uma vergonha vir agora à reunião um projeto do OP de 2018. Para além de que não 
se podem quebrar as regras e os regulamentos. 
Lamenta ter que o dizer, mas na sua opinião, e di-lo olhos nos olhos, é gerir mal e não saber 
o que se está aqui a fazer.  
Obviamente que vão aprovar, mas não poderia deixar de fazer estas observações. 
 
A Sr.ª Presidente disse, em resposta à Sr.ª Vereadora Alexandra, que bem prega Frei 
Tomás! A Sr.ª Vereadora disse que lamenta ter que o dizer, mas sabe que até “se pinta” para 
o fazer. 
A subcontratação foi das primeiras coisas de que se falou quando entraram na Câmara, mas 
para isso têm que se fazer cadernos de encargos, e os técnicos têm que os fazer, e 
enquanto o estão a fazer não estão a fazer outra coisa. 
Falar é fácil, mas gerir uma Câmara Municipal não é de todo o mesmo de gerir uma 
empresa. Aquilo que se faz é aquilo para que efetivamente há condições de fazer, caso 
contrário não se tinha aberto concursos para admissão, que continuam a decorrer. 
A contratação fora foi das primeiras opções, e só se avançou com aquilo que foi possível. 
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A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que devolvia à Sr.ª Presidente a frase que lhe 
enviou, mas uma Presidente é para isso, para resolver os problemas.  
Não gostou da expressão “a Sr.ª Vereadora até se pinta”, porque quando lamenta é porque 
lamenta mesmo, porque está aqui para resolver os problemas dos munícipes e para 
lamentar a falta de competência, que se reflete na vida dos munícipes. 
 
A Sr.ª Presidente disse que usou essa expressão porque a Sr.ª Vereadora gosta de o dizer. 
Não há uma única reunião em que não venha com esse tipo de afirmação, para passar uma 
imagem das pessoas que não corresponde à verdade. E tal como a Sr.ª Vereadora diz o que 
pensa, também ela gosta de dizer o que pensa. 
 
Seguiu-se uma troca de pontos de vista entre a Sr.ª Presidente e as Sr.ªs Vereadoras 
Alexandra Dengucho e Célia Guerra, sobre a competência e a falta dela na gestão da 
autarquia. 
 
Terminada essa discussão, regressou-se à análise do ponto em apreço, tendo a Sr.ª 
Presidente colocado a votação a seguinte proposta: 
 
79 - Presente projeto de execução elaborado para a o campo de jogos da Pedrulheira, 
designado por “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 - REQUALIFICAÇÃO DE CAMPO DE 
JOGOS E ZONA VERDE - PEDRULHEIRA” FREGUESIA E CONCELHO DA MARINHA 
GRANDE”. 
 
Presente informação técnica, com a referência n.º IA/01/2021, da Divisão de Gestão do 
Território, datada de 05 de fevereiro de 2020, que se dá por integralmente reproduzida e fica 
anexa, propondo a aprovação do projeto de execução para a empreitada de “ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO 2018 - REQUALIFICAÇÃO DE CAMPO DE JOGOS E ZONA VERDE - 
PEDRULHEIRA” FREGUESIA E CONCELHO DA MARINHA GRANDE”. 
 
Presentes os seguintes elementos que compõem o projeto de execução: 
 

⚫ Peças escritas: 
⚫ Termo de responsabilidade; 
⚫ Memória Descritiva; 
⚫ Mapa de quantidades; 
⚫ Estimativa Orçamental; 
⚫ Condições Técnicas Especiais; 
⚫ Plano de Segurança e Saúde no Trabalho; 
⚫ Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 
 
⚫ Peças Desenhadas: 
⚫ 01_Planta de situação; 
⚫ 02_Planta de localização; 
⚫ 03_Levantamento_topogrático; 
⚫ 04_Planta de construções, demolições e manutenções; 
⚫ 05_Planta auxiliar – demolições; 
⚫ 06_Planta_auxiliar – Construções e manutenções; 
⚫ 07_Planta de implantação; 
⚫ 08_Planta de pavimentos; 
⚫ 09_Planta de equipamentos; 
⚫ 10_Espaço de Jogo e recreio – alturas máximas de queda livre; 
⚫ 11_ Espaço de Jogo e recreio – alturas máximas de queda livre - implantação; 
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⚫ 12_Planta de pavimentos insitu – implantação; 
⚫ 13_Planta de pavimentos insitu – desenho e cores; 
⚫ 14_Espaço de jogo e recreio – áreas de recreio ativo; 
⚫ 15_Plano de Plantação; 
⚫ 16_Plante de trabalhos complementares; 
⚫ 17_Planta de muros de delimitação, acessos, vedação, corrimão e lintel; 
⚫ 18_Rede de abastecimento de água e rede de rega; 
⚫ 19_Planta de acessibilidade; 
⚫ 20_Planta de drenagem pluvial; 
⚫ 21_Planta de sinalização vertical; 
⚫ 22_Pormenores – cortes; 
⚫ 23_Plano Geral. 

 
O presente projeto de execução assegura o cumprimento integral das disposições contidas 
no Código de Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
assim como o estipulado na portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho e outras normas técnicas 
e legislação em vigor.  
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa, o projeto de execução 
e todos os elementos apresentados e, acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, 
alínea f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera aprovar o 
projeto de execução para a “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 - REQUALIFICAÇÃO 
DE CAMPO DE JOGOS E ZONA VERDE - PEDRULHEIRA” FREGUESIA E CONCELHO 
DA MARINHA GRANDE”, sito no lugar de Pedrulheira, freguesia e concelho da Marinha 
Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

8. Req.º nº 934/20, datado de 31/08/2020 - Proc.º n.º 306/20, datado de 31/08/2020 - 
Carina Patrícia da Silva Borges 

 
80 - Presente requerimento n.º 934/20, datado de 2020/08/31, constante do processo 
camarário n.º 306/20, subscrito por Carina Patrícia da Silva Borges, com o NIF 213304163, 
com residência em Avenida 1.º de Maio, n.º 43, 2.º frente, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de moradia 
unifamiliar e muros de vedação”, a levar a efeito sobre um prédio urbano sito na rua Fonte 
dos Ingleses, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 20811 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 20628-P. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/02/02 referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
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. 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 moradia unifamiliar e muros de vedação”, a 
levar a efeito sobre um prédio urbano sito na rua Fonte dos Ingleses, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 20811 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
20628-P, com o número de processo 306/20, com data de entrada em 2020/08/31, 
apresentado por Carina Patrícia da Silva Borges, com o NIF 213304163, com residência 
em Avenida 1.º de Maio, n.º 43, 2.º frente, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do 
RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários 
à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

9. Req.º nº 1331/20, datado de 16/12/2020 - Proc.º n.º 239/18, datado de 26/06/2018 
- Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda 

 
81 - Presente requerimento n.º 1331/20, datado de 2020/12/16, constante do processo 
camarário n.º 239/18, subscrito por Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda., com o 
NIPC 507064755, com sede em rua Direita, n.º 5, Casal Novo, freguesia de Amor, concelho 
de Leiria, referente ao pedido de licenciamento das alterações ao projeto de arquitetura 
anteriormente aprovado, que integra o pedido de licenciamento da obra de “Construção de 
Edifício de Habitação com três fogos”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua da Fé 
à Direita, lugar de Pedra de Cima, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 8328 e inscrito na matriz predial 
rústica da freguesia de Marinha Grande sob o artigo número 6733. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2021/02/08, referente ao projeto das 
alterações ao projeto de arquitetura anteriormente aprovado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 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 projeto 
de arquitetura anteriormente aprovado, referente ao pedido de licenciamento da obra 
de “Construção de Edifício de Habitação com três fogos”, a incidir sobre um prédio 
rústico, sito na rua da Fé à Direita, lugar de Pedra de Cima, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o 
número 8328 e inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Marinha Grande sob o 
artigo número 6733, pelo facto das alterações requeridas continuarem a garantir os 
pressupostos que serviram de base à anterior aprovação, com os seguintes 
condicionalismos: 
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1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente uma gare de estacionamento e um passeio ao longo da estrema 
confinante com a rua da Fé à Direita, em blocos de betão com as dimensões de 
0,10mx0,20mx0,06m, após execução de base em tout-venant com 0,15m de 
espessura. O lancil deverá ser em betão pré-fabricado com uma largura de 0,15m e 
na zona da entrada deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e 
lancil lateral com cantos de acabamento. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 144,34m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua da Fé à Direita, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE 
CEDÊNCIAS PARA DOMÍNIO PÚBLICO”, com o número “01.02”, datada de 
“NOVEMBRO 2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 1331/20, datado de 
2020/12/16, 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 certidão requerida, para que o edifício possa ser submetido ao 

Regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no art. 1414.º e seguintes 
do Capítulo VI (Propriedade Horizontal) do Código Civil em vigor. 

2. Informar a firma requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do 
RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

10. Req.º nº 1206/20, datado de 04/11/2020 - Proc.º n.º 446/20, datado de 04/11/2020 
- Liliana Sofia Paulo 

 
82 - Presente requerimento n.º 1206/20, datado de 2020/11/04, constante do processo 
camarário n.º 446/20, referente ao “Pedido de emissão de certidão de destaque de 
parcela”, subscrito por Liliana Sofia Paulo, com o NIF 218220561, a incidir sobre o prédio 
rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
20068 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 687, com a área de 
2.589,00m2, localizado em rua da Fonte à Pedrulheira, lugar de Pedrulheira, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, nos termos previstos no n.º 10 do artigo 6.º do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/02/04, que atesta estarem 
preenchidos os requisitos legais necessários ao deferimento da operação de destaque 
requerida, bem como à emissão da respetiva certidão comprovativa. 
 
Após análise da pretensão, bem como o referido parecer técnico datado de 2020/02/04, 
a Câmara delibera DEFERIR a operação de destaque em referência, por se 
encontrarem reunidas as condições expressas no n.º 10 do artigo 6.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro, dado o prédio se situar em perímetro urbano e fora deste, e as duas 
parcelas resultantes da operação de destaque (parcela a destacar com a área de  
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775,00m2 e parcela remanescente com a área de 1.814,00m2), confrontarem com 
arruamento público, aplicando-se ainda o n.º 4 do referido artigo, dado a área maior da 
parcela a destacar se situar em perímetro urbano. 
 
Mais delibera 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

11. Req.º nº 1253/20, datado de 16/11/2020 - Proc.º n.º 41/18, datado de 09/02/2018 - 
Lino Marques Afonso – Cabeça de Casal da Herança de  

 
83 - Presente requerimento com o n.º 1253/20, datado de 16/11/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua de Leiria, n.º 18-
20, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, objeto de legalização de 
alteração do edifico destinado a habitação com dois fogos e construção e três anexos, 
titulada pelo alvará de licença de legalização n.º 89/19, emitido em 01/10/2019. 
 
Presente parecer técnico datado de 09/02/2021, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande, em vigor. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Rua de Leiria, n.º 18-20, freguesia 
de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, propriedade da herança aberta por 
óbito de Lino Marques Afonso, com o NIPC 742655377, com a seguinte composição: 
  

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

 
2) Membros suplentes 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 

 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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12. E/11675/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução de ramais domiciliários de gás natural- GALP ENERGIA 

 
 
Processo retirado da ordem do dia. 

 
 

13. E/13307/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução de ramais domiciliários de gás natural- LUSITANIAGÁS - 
COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

 
84 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/13307/2020, 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 da Índia, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, num total de 0,50 metros. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 27/012021, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 05/2/2021 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 0,50 metros de vala, a levar a cabo em Rua da Índia 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. 
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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. 
 
 

14. Proc.º n.º 227/2017, datado de 08/05/2017 – Maria Odete Matias Maurício - 
Atribuição de Topónimo na Freguesia da Marinha Grande – Lugar da Escoura 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que desde 2017 que se discute este problema, que 
vem do mandato anterior, e questionou porque só vem agora. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que não tem ideia de que o assunto fosse antigo e 
por isso não tem a informação para o esclarecer, tanto mais que o processo só chegou agora 
à sua mão, para decisão final. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
85 - Presente processo camarário nº 227/2017 - requerimento nº 784/17, respeitante ao 
pedido Pedido de Emissão de Certidão em como o prédio assinalado na planta anexa ao 
mesmo, se situa na Rua Principal (Escoura); 
 
Presente ofício nº 974/17, enviado à Junta de Freguesia da Marinha Grande no dia 14-09-
2017, a solicitar uma proposta de topónimo para a artéria em causa. 
 
Presente requerimento nº 1243/20 do mesmo processo, reforçando o pedido de certidão. 
 
Presente informação interna datada de 04-02-2021, com resumo do ponto de situação deste 
processo e indicando que existe uma proposta por parte da Junta de Freguesia da Marinha 
Grande para que seja atribuído o topónimo “Travessa do Lavadouro da Escoura” ao 
arruamento em causa. 
 
Após análise da pretensão e considerando que: 
De acordo com a alínea ss) do nº 1 do art. 33 da Lei 75/2013, de 12-09-2013, na sua 
redação atual, compete à câmara municipal estabelecer a denominação das ruas e praças 
das localidades e das povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia; 
 
A Junta de Freguesia da Marinha Grande remeteu ofício para a Câmara Municipal, com 
referência 137 datado de 06-10-2017, indicando que propõe a atribuição do topónimo 
“Travessa do Lavadouro da Escoura”. 
 
A Câmara Municipal delibera, no âmbito do disposto na ss) do nº 1 do art.º 33 da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e de acordo com a proposta 
apresentada pela Junta de Freguesia da Marinha Grande, definir a extensão da 
“Travessa do Lavadouro da Escoura” como tendo início na Rua Principal e término na 
Rua do Lavadouro da Escoura, de acordo com Planta de Localização anexa à presente 
deliberação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
 

15. "OBRAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA JOÃO 

PEREIRA VENÂNCIO - CP N.º 05/2020” – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que está aqui uma suspensão. A obra foi adjudicada 
em agosto e o contrato só foi assinado 4 meses depois, em dezembro. O que aconteceu? 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que este processo engloba outras ruas, 
nomeadamente a do Imagran, foi adjudicado em agosto, houve depois uma reclamação da 
empresa que ganhou, e arrastou-se até dezembro, quando se fez o contrato. Depois deu-se 
a consignação, mas a empresa veio dizer que grande parte dos funcionários ficaram com 
Covid, e por isso não conseguia arrancar com a obra. Na informação técnica enviada está 
esta explicação. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
86 - Presente para análise pedido de suspensão da execução da empreitada de “OBRAS DE 
ACALMIA DE TRÁFEGO DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA JOÃO PEREIRA 
VENÂNCIO”, apresentado pela firma “CONTEC – Construção e Engenharia, SA”, por um 
período mínimo de 30 dias, a contar do dia 1 de fevereiro de 2021, fundamentado na 
impossibilidade objetiva de executar os trabalhos objeto da empreitada, nos termos da alínea 
a) do artigo 297º do Código dos Contratos Públicos, primeira parte do artigo 365º e primeira 
parte do n.º 3 do artigo 366º, ambos do CCP, nomeadamente por ter “vários trabalhadores e 
colaboradores da empresa afetos, direta e indiretamente, ao setor da produção e às obras 
que tem em curso, sujeitos à obrigação de confinamento no domicílio para cumprimento das 
medidas de contenção e isolamento, encontrando-se, por esse motivo, impossibilitados de 
prestar o seu trabalho habitual (…)”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª EM_05/2021, de 10 de fevereiro, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a suspensão da obra de “OBRAS DE ACALMIA DE 
TRÁFEGO DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA JOÃO PEREIRA VENÂNCIO”, 
desde que o empreiteiro complete o seu pedido com elementos que atestem a 
impossibilidade de execução do contrato ou de falta de condições de segurança, uma vez 
que apenas menciona a existência da epidemia, não se referindo aos concretos impactos da 
mesma ao nível da execução do contrato desta obra. 
 
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 da alínea a) 
do artigo 297º e da alínea a) do n.º 3 do artigo 366º, ambos do Código dos Contratos 
Públicos, no âmbito da empreitada designada por “OBRAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO 
DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA JOÃO PEREIRA VENÂNCIO”, em que é 
cocontratante a firma “CONTEC – Construção e Engenharia, SA”, delibera suspender a 
execução dos trabalhos do contrato, pelo período de 30 dias, a contar do dia 
01.02.2021, condicionada à apresentação de elementos relativamente aos concretos 
meios humanos definidos para a execução do contrato que estão impossibilitados de 
realizar o seu trabalho. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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16. “CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 - TROÇO 1 - CP N.º 19/2020” – 

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS. 

 
87 - Presente informação da DQV, com a ref.ª SMV/09/2021, de 09 de fevereiro, que se dá 
por integralmente reproduzida, propondo a suspensão da obra de “CICLOVIA ENTRE A 
ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 - TROÇO 1”, sustentada na necessidade de serem 
introduzidas alterações ao projeto de execução. 
 
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 
365º, alínea b), do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada de 
CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 - TROÇO 1”, em que é 
cocontratante a firma “CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, SA”, delibera suspender a 
obra, por um período estimado de 63 dias, com efeitos a partir de 14 de dezembro de 
2020, devido à “necessidade de estudar alterações a introduzir ao projeto”. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

17. “PEDU - REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS EQUIPAMENTOS 

INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS – CP Nº 28/2020” – APROVAÇÃO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

 
88 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária “MAJOR 

SANTOS & FILHOS, L.DA”, para a execução da obra designada por “PEDU - REABILITAÇÃO 

INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO 

PATRIMÓNIO STEPHENS”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 02PG2021, de 10 de fevereiro, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Saúde 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
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 art. 12º, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“PEDU - REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFÍCIO PARA APOIO AOS EQUIPAMENTOS 
INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS”, em que é cocontratante a firma “MAJOR 
SANTOS & FILHOS, L.DA”, delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a 
execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

18. “REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DA EB PROFESSOR ALBERTO NERY CAPUCHO – 

CP Nº 32/2020” – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 

EXECUÇÃO DA OBRA. 
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89 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“FACHAIMPER, L.da”, para a execução da obra designada por “REQUALIFICAÇÃO DA 
COBERTURA DA EB PROFESSOR ALBERTO NERY CAPUCHO”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 01PG2021, de 10 de fevereiro, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Saúde 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
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 art. 12º, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DA EB PROFESSOR ALBERTO NERY 
CAPUCHO”, em que é cocontratante a firma “FACHAIMPER, L.da”, L.DA”, delibera 
aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 18:35 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.  

 


