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Aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, no Auditório da Resinagem, 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.ª Maria Isabel Paulo da Costa Fernandes – pretende informações sobre a 
ligação ao ramal de saneamento na Rua Moinho do Pinto - Pedrulheira. 

 
 
 
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. Aprovação da ata n.º 1, da reunião ordinária realizada no dia 18 de janeiro de 2021 
2. Aprovação da ata n.º 2, da reunião extraordinária realizada no dia 27 de janeiro de 

2021 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

3. Resumo de Tesouraria do dia 4 de maio de 2021 
4. 6.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021  
5. Notificação de aprovação da candidatura CENTRO-08-5762-FSE-000016 - “Balcão 

Único do Prédio da Marinha Grande” – Abertura de conta bancária  
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

6. Projeto de Execução para “Reparação e Reforço da Estrutura da Cobertura da Ala 
Sul do Edifício da Ivima” Avenida 1º de Maio, Marinha Grande - Concelho da Marinha 
Grande” – Aprovação de Projeto de Execução 

7. Atribuição de topónimo na Freguesia da Marinha Grande – Lugar da Marinha 
Pequena 

 
GESTÃO URBANÍSTICA 

8. Req.º nº 28/21, datado de 12/01/2021 - Proc.º n.º 79/18, datado de 05/03/2018 - 
Pereira & Cosinheiro, Construção e Venda de Imoveis Lda. 

9. Req.º nº 266/21, datado de 16/04/2021 - Proc.º n.º 199/19, datado de 05/06/2019 - 
Ana Margarida Delgado Simão e Luís Filipe da Cruz Aguiar de Sousa 

10. Req.º nº 233/21, datado de 31/03/2021 - Proc.º n.º 10/18, datado de 15/01/2018 - 
Maria Lucília Fernandes de Almeida 

11. Req.º nº 291/21, datado de 26/04/2021 - Proc.º n.º 413/20, datado de 22/10/2020 - 
Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda. 

12. Req.º nº 242/21, datado de 07/04/2021 - Proc.º n.º 520/18, datado de 04/12/2018 - 
Armando Pereira Évora 

13. Req.º nº 617/20, datado de 09/06/2020 - Proc.º n.º 160/20, datado de 09/06/2020 - 
de Célia Maria Pereira da Silva Gaspar e José Manuel da Silva Gaspar 

14. Req.º nº 667/20, datado de 22/06/2020 - Proc.º n.º 185/20, datado de 22/06/2020 - 
Lígia Maria Guerra Gouveia Pedrosa 

15. Req.º nº 961/20, datado de 07/09/2020 - Proc.º n.º 316/20, datado de 07/09/2020 - 
Henrique Primo, Unipessoal, Lda 

16. Req.º nº 438/20, datado de 14/04/2020 - Proc.º n.º 105/20, datado de 14/04/2020 - 
Valorvector – Unipessoal, Lda 

17. Req.º nº 262/21, datado de 15/04/2021 - Proc.º n.º 202/18, datado de 28/05/2018- 
Sérgio Emanuel Mendes Henriques (declaração de caducidade) 

18. Req.º nº 262/21, datado de 15/04/2021 - Proc.º n.º 202/18, datado de 28/05/2018- 
Sérgio Emanuel Mendes Henriques (concessão de licença especial) 

19. E/2711/2021 - 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. 

20. E/1338/2021/1 - 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. 

21. Req. n.º 94/21, de 2021/02/04 - PC n.º 432/16, de 2016/10/13 - Santa Casa da 
Misericórdia da Marinha Grande 
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DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

22. “CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 - TROÇO 1 - CP N.º 19/2020” – 

SUSPENSÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS. 

 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

23. Ratificação do despacho de isenção de taxas para a emissão de licença especial de 
ruído. 

24. Averbamento do espaço comercial destinado a café no Mercado Municipal da Praia 
da Vieira 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

25. OFERTA DE LIVROS DE FICHAS AOS ALUNOS DO 1.º, 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, NO ANO LETIVO 2021/2022, 
PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCATIVOS E PROMOÇÃO DO SUCESSO 

ESCOLAR. 
26. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E O 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA 
 

ATIVIDADE FÍSICA 
27. APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESPORTO FEDERADO. REGRESSO AOS 

TREINOS E COMPETIÇÕES. FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS ANTIGÉNICOS 

SARS-COV– 2 – ALTERAÇÃO DELIBERAÇÃO 26 DE ABRIL DE 2021 
28. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA DESPORTIVA EM 

2021- JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE –RENOVAÇÃO DA COBERTURA NO PAVILHÃO 

DO JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE. 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO 

29. REVISÃO DO VALOR DA RENDA MENSAL, CORRESPONDENTE À FRAÇÃO SITA NA RUA 

ADRIANO MARQUES NOBRE, N.º 6, LOTE 21, CAMARNAL - MARINHA GRANDE, POR 

MOTIVOS DE ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO E RENDIMENTOS DO AGREGADO 

FAMILIAR. 
30. PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II, PARA CANDIDATURA AO PROGRAMA 

OPERACIONAL REGIONAL DO CENTRO (CENTRO2020) – FORTALECER A COESÃO 

SOCIAL E TERRITORIAL 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

31. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA CULTURAL EM 2021 

– SOM SPORT OPERÁRIO MARINHENSE- ATIVIDADE ANUAL DO DEPARTAMENTO DE 

MÚSICA. 
 

 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

32. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURA AUTOMÓVEL 

POLICIAL – TRAVESSA DO BAIRRO DO CAMARNAL – ABATIMENTO E DESNÍVEL DE 

PAVIMENTO NA FAIXA DE RODAGEM -RESPONSABILIDADE CIVIL – DEFERIMENTO. 
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33. TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M., Unipessoal, S.A. Relatório 
de Gestão e Contas de 2020. Mandato Discriminado 

 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

34. Reparação e reforço da estrutura da cobertura da ala sul do edifício da Ivima - 
Concurso público n.º 04/2021. Deliberação inicial. 

35. Loteamento com obras de urbanização - Av. da Liberdade - Casal de Malta - 
Concurso público n.º 08/2021. Concurso deserto 

36. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 – Concurso Público n.º 40/2020. 
Concurso deserto 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

37. Proposta dos Vereadores do MPM. Recomendação ao Governo pela Mata 
Nacional/Pinhal do Rei e pelo Rio Lis. 

 
 
 

 

 
 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
1. Sr.ª Maria Isabel Paulo da Costa Fernandes – pretende informações sobre a ligação ao 
ramal de saneamento na Rua Moinho do Pinto – Pedrulheira, nomeadamente sobre a 
colocação da caixa de saneamento noutro local e não no seu terreno. 
 
2. Sr. Fernando Ramos Inácio Almeida – pretende informações sobre o cemitério, quase 
ano e meio depois de aqui ter vindo e lhe ter sido prometido que o assunto seria resolvido, 
mas não foi. Quer ter uma resposta, pois acha que as famílias merecem mais respeito. 

 
3. Sr. Josué Jerónimo Inês – pretende informações sobre o seu processo de obras n.º 
288/19. 
O Sr. Josué leu a sua intervenção, onde, para além do pedido de esclarecimentos sobre o 
seu processo de obras, levanta ainda a questão do número de polícia que possui e que 
segundo informou estará atribuído a mais 4 moradias, causando-lhe muitos problemas no 
recebimento da correspondência.  
 
A Sr.ª Presidente disse que vai dar as respostas aos munícipes, e pediu ao Sr. Vereador 
Carlos Caetano, que tinha alguns dos pelouros até à passada sexta-feira, que dê algumas 
informações que possa ter sobre os assuntos aqui abordados. 
Informou ainda que para algumas questões tem aqui resposta, para outras terá que fazer o 
levantamento. 
 

→ D. Isabel Fernandes – o assunto tem a ver com o saneamento da rua e a senhora 
disponibilizar o seu terreno para fazer a ligação. A informação que tem é que há um 
problema com o seu vizinho, pelo que propões que se possa fazer uma reunião com 
todos e chegar a entendimento para o efeito, tendo a senhora que dar autorização 
para passar no seu terreno. 
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Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano que 
esclareceu o seguinte: 
 

→ São 4 moradias em banda, o condomínio tem uma caixa, mas não há declive e para 
ligar à caixa tem que se recorrer ao sistema de bombagem. A senhora veio pedir 
que em vez de se ligarem para este sistema se pudesse fazer a ligação por declive 
à caixa que passa na outra rua. Era mais barato, o terreno é da D. Isabel, construiu 
a ligação e a Câmara irá ligar. Parece-lhe que agora será só uma questão 
burocrática, a tratar na DMC, e está assumido pela Câmara e pela chefe da DQV. 
Se o vizinho não se quer ligar a esta rede pode ligar-se à outra, por bombagem, 
porque os sistemas das moradias são independentes e têm as suas fossas. Não vê 
aqui qualquer problema, embora o melhor seja chegar a acordo com o vizinho. 
A Sr.ª Presidente disse que irá fazer os contactos para tentar resolver o assunto 
definitivamente. 

 

→ Sr. Fernando Almeida – a Sr.ª Presidente disse que viu a sua inscrição há pouco, 
antes da reunião, foi ver a situação, mas não esclareceu logo, pelo que pediu ao 
munícipe que aguarde até ao intervalo para ver com os serviços. 

 

→ Sr. Josué – falou sobre vários assuntos, um deles é o número de polícia. Foi 
verificar o que fazer e há duas soluções: atribuir um novo número e amanhã fica já 
resolvido; outra tem a ver com uma deliberação de 14/07/2005, de atribuição de um 
topónimo à extensão da Rua Álvaro Cunhal, o que implica a mudança de endereços 
em todos os locais. 
 

O Sr. Josué disse que assume as despesas da mudança de todos os cartões e o 
que quer é que a sua correspondência chegue a sua casa e que o INEM lá chegue, 
se for necessário. 
 

A Sr.ª Presidente disse que em relação aos outros assuntos terá todo o gosto em 
falar com o Sr. Josué numa reunião a marcar. 
 

O Sr. Josué insistiu no pedido de resposta ao seu processo de obras 288/2019. 
 

A Sr.ª Presidente referiu que só tinha resposta sobre a questão do topónimo e que 
não tinha consigo a resposta sobre esse processo, que como lhe disse vai tratar na 
reunião que pretende marcar com o Sr. Josué. 
 
Seguiu-se uma troca de palavras entre o Sr. Josué e a Sr.ª Presidente, que deu 
por terminado o período de intervenção do público. 

 
 

 

 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
Antes de dar a palavra aos Srs. Vereadores, a Sr.ª Presidente referiu o seguinte: 
 

• Exoneração do Vice-Presidente da Câmara – informou que assinou o despacho de 
exoneração do cargo de Vice-Presidente da Câmara e cessação de funções 
enquanto vereador a tempo inteiro do Senhor Vereador Carlos Alexandre de Carvalho 
Caetano, por ausência de confiança política na sequência das notícias tornadas 
públicas nos últimos dias. 
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• Informou ainda que assinou o despacho de nomeação para o cargo de Vice-
Presidente da Vereadora Célia Faustino Guerra. 

• Pandemia – o plano de vacinação do concelho continua a ser cumprido no Parque 
Municipal de Exposições e no Pavilhão da Vieira. A situação do concelho está a ficar 
normalizada, e à data de hoje só há 13 casos. 

• Informou que se está a trabalhar no sentido de criar na freguesia da Moita o Balcão 
SNS 24 e o Espaço Cidadão. 

• Também se está a trabalhar no sentido de o SAP da Marinha Grande funcionar 24 
horas, aliviando o serviço de urgências do Hospital de Leiria. 

• Apoio à economia – isenção de tarifas de água e saneamento, de 01/03 a 
30/05/2021. 

• FEMACE – vai abrir a primeira fase de candidaturas ao Fundo de Emergência 
aprovado em março, para empresas e também para trabalhadores independentes. 

• Está-se também a trabalhar na loja local, para venda dos produtos locais. Está na 
fase de inscrição na plataforma, e a Câmara apoiará até ao fim do ano o transporte 
dos produtos. 

• Parque de lazer do Tremelgo – o projeto de requalificação vai ser apresentado 
amanhã, estando previstos 500 mil euros para espaços de lazer e 500 mil euros para 
rede viária, a ser acompanhado pelo ICNF. 

• Por último informou que as peças que se encontram expostas aqui no Auditório da 
Resinagem se destinam a uma conferência internacional a levar a efeito pelo CDRSP 
em colaboração com a CMMG. 

 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram 
intenção de intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte sobre a intervenção dos munícipes: 
 

• D. Isabel – não compreende porque ainda não foi resolvido o assunto, uma vez que 
tem solução. 

• Sr. Josué – informou-o de que a morada para os Censos não é relevante porque o 
edifício é georeferenciado. 

• Sr. Fernando – já aqui falou inúmeras vezes sobre os cemitérios e deixou de falar 
porque a Sr.ª Presidente lhe disse que não havia problemas e que os cemitérios 
estavam como nunca estiveram. A Sr.ª Presidente insiste em dizer que não há 
problemas, quando os munícipes vêm aqui dizer que há. 

 
Tendo em conta que a Sr.ª Vereadora remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir 
o conteúdo da mesma. 
 

1. Gostaria de solicitar, para consulta na próxima reunião, o processo do museu do 
vidro onde constem as diligências que já foram tomadas para o mesmo passar à 
rede nacional de museus. Solicito que o meu pedido fique em ata. 
 

2. O munícipe Renato Filipe Duarte Alexandre - Processo 417/2020 contactou-me pois 
colocou um pedido à CMMG à sete meses e continua a espera de resposta! Mais 
uma vez situações do departamento de obras! Porque não há prazos, porque não há 
respostas aos munícipes??  
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3. Recebi como creio que todos receberam um email da associação de pais da escola 
da Várzea. Questiono, o que de resto já temos questionado, porque a escola ainda 
não foi requalificada? O que estamos à espera? Que o projecto fique obsoleto? 
Estamos a prejudicar muitos alunos sem necessidade pois recorrendo aos 
instrumentos financeiros que esta camara tem ao dispor já podíamos ter resolvido o 
problema há mais de um ano!!! Quero só acrescentar que falei com a Junta de 
Freguesia da marinha grande e as pequenas reparações, que são da sua 
competência estão a ser executadas! Houve um período em que não estavam a 
entrar pedidos na junta pois a escola entendia que não valia pena na perspectiva de 
começarem as obras, mas julgo que já perceberam que as mesmas vão demorar e 
têm efectuado pedidos.  

 
4. Desde o início do mandato que a contratação dos serviços de aaafs e caafs tem sido 

um problema para este executivo. Todos os anos alertamos para que estes 
concursos não sejam deixados para a última hora… o ano lectivo 2020/2021 não foi 
exceção. No entanto com uma agravante, em vez de nos apresentarem um único 
procedimento para todo o ano lectivo não, o concurso previa apenas os serviços até 
dezembro! 
 

 A CDU entendeu desde logo que este modos operandi não era o mais correto, causaria 
instabilidade aos pais, aos alunos e também às funcionárias que todos os anos concorrem 
para estes lugares. O executivo permanente deu como desculpa a Pandemia, mas nós 
sabemos que a verdade é que o processo não foi preparado a tempo, não foi prevista a 
verba em orçamento e não houve outra hipótese se não lançar o concurso desta forma, é à 
última hora como sempre… sabíamos que isto não era boa ideia e de facto não foi!  
Este ano lectivo pautado por tantas incertezas e a Câmara Municipal ainda a causar mais 
instabilidade, incerteza e insegurança a toda a comunidade escolar! Sinceramente não é isto 
que se espera de uma Câmara, nem de uma vereadora que tem como profissão ser 
professora! 
A CCDR, através de um parecer, indicou a esta camara municipal que esta forma de 
trabalhar não é a mais correta nem a que deve ser seguida, apesar de não impedido 
taxativamente a mesma… 
O segundo concurso foi o que se sabe… o que salvou este município foi mesmo a pandemia 
que fechou as escolas…   
Para a CDU este nunca seria o procedimento a adotar e de facto isto veio infelizmente a 
comprovar-se neste último concurso… mais uma vez feito à última da hora e decidido no 
último dia possível….  A CM decide adjudicar o concurso a uma empresa que concorre 
abaixo do preço considerado anormalmente baixo… na reunião, nós e também o MPM, 
alertámos e tentámos perceber se todas as condições anteriores eram mantidas. A sra 
Vereadora Célia garantiu que sim! Que apesar do preço baixo a empresa havia dito que tudo 
era mantido! Mas afinal não foi! A sra Vereadora esqueceu-se de perguntar e de garantir que 
as colaboradoras alem de serem mantidas e com o mesmo vencimento!! 
Todos nós tomámos conhecimento desta situação do valor hora das colaboradoras através 
de uma publicação no Facebook.  O que ainda é mais de lamentar é que partir desse 
momento esta colaborada não teve mais lugar na empresa! Após a publicação, a 
colaboradora Analora, que foi a rosto da denúncia da tristeza que se passa neste município, 
ao contactar a empresa a mesma disse que o seu lugar já estava preenchido! Só que não 
estava, a CDU foi falar com as colaboradoras e sabemos que nos dias seguintes a empresa 
ainda estava à procura de colaboradora para aquele lugar! A Analora disse à empresa que 
não ia aceitar sair do lugar que ocupava, ainda que precariamente, desde 2018/2019, disse 
que ia falar com a vereadora e a resposta que teve foi: pode falar com quem quiser! 
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E é assim… ficámos sem uma pessoa com experiência, com provas dadas na área que 
ocupa, uma licenciada, que, ainda que precariamente, contava com aquele lugar!  
As funcionárias, licenciadas, no ano letivo anterior estavam a receber 6€/hora, no ano de 
2020/2021 já só lhes foi oferecido 5,25€/hora, e no último concurso passámos para 
4,75€/hora. Referi licenciadas porque as auxiliares ganham a 3,65€/hora. E isto a recibos 
verdes! Ora, nós, a CDU e o MPM, sugerimos ao executivo permanente que estas 
funcionárias fossem contratadas com contrato de trabalho e que isso fosso no caderno de 
encargos mas obviamente sra vereadora que isso tinha de ser calculado e o valor do 
concurso tinha de ter isso previsto! Mas pelos vistos não foi isso que aconteceu! A sra 
vereadora disse na Assembleia Municipal que a maioria das funcionarias optam por recibos 
verdes, sabe porque sra vereadora? Porque os encargos inerentes ao contrato de trabalho 
ficam a cargo das funcionárias ou seja, se optarem por contrato passariam de 750€ para 
430€ aproximadamente, com subsídios incluídos! Isto é proposta que se faça? Isto é 
inadmissível! Sabe quem são as colaboradoras que aceitaram o contrato? Colaboradoras 
que não são portuguesas e obviamente necessitam de contrato de trabalho!   
Mas o mais incrível que a vereadora disse na Assembleia Municipal e que me deixou 
incrédula foi que este trabalho não era precariedade! Então a sra Vereadora entende que 
contratos de 3 meses, para no máximo 9 meses num ano, a receber 4,75€/hora a recibos 
verdes não é precariedade! Então fico na dúvida: o que é precariedade para a sra 
vereadora? Presumo que a sra vereadora sendo licenciada aceitava receber 4,75€/hora para 
dar aulas a recibos verdes! Aceitava sra vereadora? Acha isto razoável, justo?  
Vem ainda referir e vangloriar-se de tudo quanto faz pela educação, das refeições que tem 
dado? Olhe sra vereadora se calhar alguns dos cabazes, algumas das refeições são 
distribuídas a filhos destas funcionárias! Se pugnasse por melhores condições de trabalho, 
melhores condições de vida, se calhar tínhamos um município melhor que necessitava de 
menos caridade! A sra vereadora diz que tem investido na educação, mas sabe que estas 
funcionárias são um pilar essencial à educação? São o pilar das nossas crianças? E 
investimento tem necessariamente de passar por estas pessoas!  
 
Para concluir pergunto e agradeço que, ao contrário do que fez na assembleia 
municipal me responda concretamente!  
 

- continua a entender que fazer três concursos foi a melhor opção?  
- quando reuniu com a empresa a mesma garantiu que ia pagar o mesmo às funcionárias? 
- e mais, fazemos a sugestão de que se verifique se existe algum ponto no caderno de 
encargos que permita inverter esta situação, para que as funcionárias possam pelo menos 
vir a receber o mesmo que recebiam, que é o que é justo visto que o trabalho é o mesmo!  
- infelizmente não deve haver muito a fazer quanto à situação da funcionária Analora, espero 
que a Sra vereadora reconheça a sua responsabilidade nesta situação!  
E para finalizar reiteramos o que temos dito: estas trabalhadoras devem ser integradas no 
município, devem ter contratos de trabalho efetivo, com todos os direitos pois executam 
funções nos nossos estabelecimentos de ensino, prestando um serviço absolutamente 
indispensável e numa área tão sensível como a educação! Quando o estado português 
aprovou uma lei que permitiu a regularização dos trabalhadores precários esta Câmara 
municipal continua a encontrar uma forma de contratar precariamente, e a permitir falsos 
recibos verdes! Sra vereadora pedimos mais respeito pela educação, por estas funcionárias 
e pelos nossos alunos! “ 
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A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião e referiu o seguinte sobre a intervenção dos munícipes: 
 

1) Comentário sobre as intervenções dos munícipes, hoje presentes nesta reunião:  

• D. Isabel – já teve a resposta, há uma solução simples para resolver a 
situação, como o Sr. Vereador explicou. 

• Sr. Fernando – recorda-se da sua vinda. Ainda bem que falou das lágrimas 
da Sr.ª Presidente, são as chamadas “lágrimas de crocodilo”. Este assunto 
tem sido recorrentemente levantado pela CDU e pela Vereadora Lara, e não 
há qualquer intenção de o resolver. Ou a Sr.ª Presidente está fora da 
realidade ou então estão todos fora da realidade e só a Sr.ª Presidente é que 
está certa. É um serviço mal prestado à autarquia e não se tomam medidas. 

• Sr. Josué – já aqui colocou a questão de alguns processos serem 
despachados primeiro do que outros que entraram antes. O Vereador 
respondeu que avançam porque estão bem instruídos, só que os munícipes 
não obtêm qualquer resposta e ninguém toma medidas nos serviços e 
“arruma a casa”. 

 
Tendo em conta que a Sr.ª Vereadora remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir 
o conteúdo da mesma. 

 
2) Assunto (vergonhoso, diga-se de passagem) da Rua do Olheirão na Moita (como é, 

aliás, vergonhoso o abandono a que foi votada esta freguesia neste mandato de 
Cidália Ferreira): 
O Sr. Vereador Carlos Caetano comprometeu-se, POR ESCRITO, e, portanto, 
comprometeu a Câmara, ao seguinte: (email do Sr. Vereador Carlos Caetano de 8 
de Outubro de 2020) 
“a Câmara procederá à construção do muro de vedação na Rua do Olheirão nas 
condições estabelecidas no respectivo processo de licenciamento; 
A Câmara procederá á construção do passeio nas condições estabelecidas no 
referido processo de licenciamento; 
A Câmara procederá à construção de uma caixa de ramal de ligação ao prédio da 
requerente para posterior ligação de águas residuais domésticas; 
A Câmara procederá ao rebaixamento para o nível do solo da caixa de visita já 
construída na Rua do Olheirão; 
A Câmara procederá á remoção dos detritos e restos de construção resultantes da 
anterior e actual obra; 
A Câmara realizará os trabalhos referidos ATÉ 30 DE ABRIL DE 2021” 
Ora bem: a Câmara não cumpriu nada disto! E não só não cumpriu, como não 

remeteu à requerente nenhuma justificação para esse incumprimento, sendo que o vereador 
Carlos Caetano não responde às mensagens nem ao mail que lhe são remetidos solicitando 
esclarecimentos sobre a situação! Portanto, espero hoje obter resposta para que a munícipe 
seja, no mínimo informada, do que se passa. 
É que, em virtude do não cumprimento da Câmara, aquela Rua não tem ligação aos 
colectores…  
  

3) Assunto Moldes 2000 – ler mails do requerente e lamentar a ausência de solução. 
 

4) Assunto do munícipe a questionar a obrigatoriedade de comprar bilhete quando se 
tem passe mensal da TUMG, para as deslocações de Vieira Marinha e vice versa. 
Pedir esclarecimento. 
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5) Assunto da D. Diana – a casa onde ela vive está paredes meias com um barraco 

degradado pertença da Câmara que urge a sua demolição, sendo que enquanto 
essa demolição não acontece, a munícipe está a ser prejudicada, sendo impossível 
continuar a viver em condições tão degradantes! E TUDO POR CAUSA DA 
CÂMARA! Em vez de resolvermos os problemas aos munícipes, ainda lhes 
complicamos a vida…A srª enviou-me um vídeo com imagens retiradas do interior do 
barraco, que são um nojo… Portanto, para quando a demolição e o ressarcimento 
dos danos e prejuízos da senhora! É que é nossa responsabilidade assumir que foi o 
nosso barraco, que deu barraca! E que temos que indemnizar a senhora. E esse 
trabalho, esse levantamento, também já deveria estar a ser feito…  
 
OUTROS ASSUNTOS: 
 

6) Assunto das trabalhadoras das Aff´s e Caf´s – fiquei estupefacta com a intervenção 
da srª vereadora Célia Guerra na última Assembleia Municipal! Primeiro a defender 
que a melhor opção este ano para as AfF´s e Cafs seria fazer-se 3 concursos (!!!!) e 
depois a dizer que foram garantidas todas as condições quando é certo que há 
trabalhadoras a ganhar menos 70 € por mês dado que o preço/hora pago pela 
empresa baixou muito;   Naturalmente que se a Câmara aceitou adjudicar a uma 
empresa que apresentou um preço 10% abaixo do valor constante no Caderno de 
Encargos, teria que se refletir em algum sítio e foi no salário das prestadoras do 
serviço, cuja precariedade já é um flagelo a que se juntam os baixos salários.. 
 

7) Saber o que está previsto para o dia 1 de Junho, dia Mundial da Criança. 
 

8) Assunto Centro Escolar da Várzea e email remetido pelo Agrupamento e agora outro 
remetido pela Associação de Pais aos Vereadores; lamentar a inércia do executivo 
que não quer resolver este assunto… Mostra desprezo pelas nossas crianças… 
 

9) E finalmente, porque ao longo de todo o mandato tenho actuado com todo o 
Executivo com a natural frontalidade que me caracteriza, queria dizer que como a Srª 
Presidente não esteve presente na última reunião de Câmara, vou reiterar, agora, 
perante ela, a afirmação que produzi naquela reunião no que concerne ao discurso 
feito pela Srª Presidente na sessão comemorativa do 25 de Abril promovida pela 
Assembleia Municipal.    

 

Defende a Srª Presidente Cidália Ferreira que o Executivo Municipal deve ser de cor única, 
de Partido único, porque não consegue governar com outras forças políticas… Disse ela que 
o povo deveria votar, única e exclusivamente, numa pessoa para Presidente de Câmara. E 
depois, o Presidente eleito, escolheria a sua equipa e que só assim será possível garantir 
eficácia na governação. Para começar diremos que quando a srª Presidente, em 2017, se 
apresentou ao eleitorado como a candidata do Partido Socialista, apresentou também a sua 
equipa, isto é, os restantes elementos de uma lista na escolha da composição da qual terá, 
naturalmente, participado. Portanto, nem sequer é verdade que não possa escolher a sua 
equipa livremente..  
Mas a principal conclusão a que todos devemos chegar com este discurso (para além dele 
ser, manifestamente antidemocrático), é que Cidália Ferreira assume, frontalmente, a sua 
incapacidade de governar tendo presentes no Executivo outras forças políticas. 
Ora, tendo em conta que esse cenário se irá manter nas próximas eleições autárquicas deste 
ano (porque depende de alterações profundas na legislação que só a Assembleia da 
República pode produzir não estando, sequer, na calha, essa alteração), não entendo a 
recandidatura de Cidália Ferreira quando assume, frontalmente que, em democracia, não 
consegue governar… 
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Esta foi a minha análise na última reunião de Câmara.  

Pois bem, hoje tenho que a actualizar!   

É que, pelos vistos, nem com a sua própria equipa, por si escolhida, a Srª Presidente 
consegue governar!!!! O despacho da Srª Presidente a retirar a confiança política ao 
vereador Carlos Caetano e a retirar-lhe os pelouros, é a prova mais que evidente que, 
mesmo que a Assembleia da República implementasse o sistema de partido único nas 
Autarquias, nem assim a Srª Presidente conseguiria governar. Porque, de facto, nem 
escolhendo as pessoas que quer a seu lado, a Srª Presidente consegue tocar este Concelho 
p´rá frente, em harmonia.  

E estas situações têm sido recorrentes!. 

Começou logo pela escolha do Adjunto – Pedro Miguéis – que pouco tempo depois de 
assumir funções, foi substituído por um destacado militante do PS, Dr. Testas que, como 
sabemos, não é do Concelho e que foi a escolha da Srª Presidente (escolha livre, claro está, 
como lhe compete); 

Depois a escolha do seu Chefe de Gabinete, Dr. Nelson Araújo, que poucos meses depois 
de estar em funções, escreveu o que escreveu acerca da Srª Presidente, apelidando-a de 
incompetente e prepotente…e que, estranhamente, a srª Presidente manteve em 
funções…Estranho…muito estranho…Ou falta de coluna vertebral, não sei… 

E agora culmina com a retirada da confiança política ao Vereador Carlos Caetano e 
consequente retirada de pelouros… 

Isto para além de outras histórias, dignas de verdadeiras crónicas de escárnio e mal 
dizer…Certamente que muitos dos bons militantes do PS (que os há e eu conheço muitos) 
não se reverão nestas posturas desta dupla Cidália Ferreira/ Nelson Araújo.  

Mas isso é problema, naturalmente, do Partido Socialista local, que caberá aos seus 
militantes resolver…e quero frisar bem isto, não tenho nada a ver com estas quezílias e 
guerrinhas pelo tacho… 

Agora quando esses problemas são transpostos para a Câmara Municipal e se refletem na 
governação deste Concelho, aí, Sra Presidente, não podemos ficar indiferentes e devemos, 
de facto, preocupar-nos…Porque é o que está a acontecer. Porque devemos interrogar-nos 
se, quem não consegue gerir, sequer, a própria casa, tem capacidade para gerir a nossa 
terra, a nossa Câmara Municipal…  

Nós temos vindo a alertar para isto! E, portanto, está mais que na hora de a Srª Presidente 
perceber que não estamos todos errados e a senhora certa… A Srª Presidente Cidália 
Ferreira é como aquele condutor que vai numa auto-estrada em contramão e julga que ele é 
que está bem e os outros todos mal… 

Esperemos que o povo deste concelho saiba tirar as devidas ilações desta desastrosa 
governação PS que nada de bom nos trouxe e que, pelos vistos, teremos que continuar com 
esta triste saga mesmo até ao fechar do pano que eu espero que, nas próximas eleições, se 
feche de vez para esta gente tão incompetente. 

O seu discurso antidemocrático em dia de comemoração dessa data histórica que é o 25 de 
Abril, deixou-me chocada e por isso devo dizer-lho aqui, olhos nos olhos, como sempre foi 
meu timbre ao longo destes quase 4 anos da sua desastrosa governação…” 
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A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião e referiu o seguinte sobre a intervenção dos munícipes: 
 

• D. Isabel – levantou um problema, que tem solução, mas não é resolvido, assim 
como o caso do Sr. Fernando. 

• O Sr. Josué levanta mais uma vez a questão do seu processo, mas que acabou por 
não ser respondido, para além de outras questões que vão para além desta, que é o 
critério de apreciação de processos. 

 
Tendo em conta que a Sr.ª Vereadora remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir 
o conteúdo da mesma. 
 
“Comentei a intervenção da Sr.ª Presidente quando esta refere que tem um “Princípio de 
que não abdica: trabalhar com as pessoas” (Presidente). O que gostava é que a Sr.ª 
Presidente também mantivesse esse princípio connosco, os vereadores. 
  
1. Cidadania  
  
a) Ana Rita Moreira. 
Na sequência de ainda não obter uma resposta, passado um ano, relativo ao processo 
102/20 projeto de construção de duas moradias em Picassinos, vimos por este meio 
demonstrar um desagrado. Informamos que o desagrado se prende no facto de para além de 
um ano de espera e sem resposta nenhuma, termos conhecimento que projetos do mesmo 
género que deram entrada depois já se encontram com resposta. O envio deste email não 
tem como intuito ser um muro de lamentações, mas sim um alerta para que todos os 
processos tenham o mesmo tratamento e a mesma importância. Somos 2 casais jovens que 
temos vontade de fazer a nossa vida na Marinha Grande sendo que ultimamente, não tem 
sido fácil. Respostas que não chegam, informação que nos deixa bastante descontentes face 
ao tratamento dos projetos. 
  
b) Carlos Vieira  
  
Levanta problemas quanto à aquisição de bilhetes. 

Procurei saber o preço para ter um passe com o seguinte trajecto: 
Vieira de Leiria / Marinha Grande / Vieira de Leiria. 
Fui confrontado com a mensagem, pagarei um valor mensal, + €0.80 por cada viagem. 
Julgo não fazer sentido este tipo de propostas. 
Tenho experiência de ter outros passes por onde já trabalhei: 
Coimbra, e Lisboa, e nunca fui questionado com este tipo de propostas. 
Se adquirir um passe, tem um valor e nada mais. 
Para mim, é surreal. 
Observação: é notória a azáfama de tantas obras na autarquia, o que saúdo. 
Só é pena que haja eleições de tantos em tantos anos, pois se fossem todos os anos, 
certamente que a autarquia estaria sempre arranjadinha.   
Ou se calhar, é coincidência todas estas movimentações, desenrolarem-se nestes 
meses perto do acto eleitoral.  
  

c) A Associação de Pais da Escola da Várzea 
Solicitar esclarecimento acerca das obras do projeto do Centro Escolar nunca terem 
iniciado. 
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A última informação que obtivemos foi: 
. Deliberação aprovação Projeto de execução: 10 de dez 2018 
. Deliberação Aprovação das Alterações ao Projeto de Execução 30 set 2019 
. Informação Abertura CP 02/2019 preço 2.708.857.43€ + IVA: prazo de execução 18 
meses 
. Presente em RC de 28 de out de 2019, abertura de procedimento 
. Relatório Final, 24 de março de 2020 
. Não Adjudicado 06 de abril de 2020 
  
Reunimos uma lista de necessidades que aquela escola reúne, para que a Exma. 
Sra. Presidente veja que esta situação não poderá continuar: 
  
. Em frente à entrada Oeste ganha poças quando chove que os meninos não 
conseguem passar, 
. A entrada Este tem o muro a cair, e as crianças utilizam essas pedras para atirarem, 
. Dentro do refeitório chove, 
. Os alunos da primária não têm CAF´s, 
. A canalização está obsoleta, havendo várias inundações e não permite que as 
crianças tenham água potável, 
. Existem dois baloiços estragados,  
. A fechadura do portão do lado Oeste está avariada, 
. A Equipa de Segurança da Escola é paga pela Associação de Pais, que em tempos 
de Covid está impedida de realizar qualquer evento de angariação de fundos, 
.  As crianças têm educação física no refeitório ou na Rua, sendo que quando chove 
também no refeitório e a rua fica cheia de poças. 
. Os alunos têm que ir terminar a primária para a Guilherme Stephens por falta de 
salas. 
  
Continua a achar que não é prioritário este problema? 
  
As obras a começarem este verão e tendo estas uma duração prevista de 18 meses, 
os pais ainda teriam mais um ano de suportar despesas com ATL, por a primária não 
ter CAF´S. Quanto mais se continuarem a ser "esquecidas"! 
  
Assim sendo, aguardamos um esclarecimento, não obstante se não o tivermos iremos 
dia 10 a reunião de câmara obtê-lo pessoalmente. 

  
2. AAAF/CAFF  
  

·         Quanto à questão das CAF/AAAF, subscrevemos o descrito pela colega da 
Vereadora Lara. A justificação dada pela Vereadora na Assembleia Municipal foi 
inaceitável. É lamentável que porque uma pessoa vem a público explicar a situação 
seja deste modo penalizada, censurada.  

  
·         O contrato contempla, ou não, a obrigatoriedade de cumprimento do contrato 
passar pela obrigatoriedade de realização de contrato a termo certo?   

  
·         Quem é que verifica o cumprimento deste contrato? O que está aqui é uma 
violação dos direitos dos trabalhadores.  

  
  

3. Lista dos processos pendentes para apreciação no âmbito do licenciamento 
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4. Transferência de competências  
  
Na reunião da Assembleia Municipal foi referido que já tinham iniciado o processo de 
transferência de competências. 
Quais as diligências concretas que a Câmara já realizou?  
  
  
5. Qual o ponto de situação da programação do ano letivo 2021/22, quanto às 
seguintes matérias: 
- AAAF 
- CAF 
- Refeições escolares 
- Rede de transportes escolares 
- Oferta formativa  
- Encerramento de escolas 
- AEC’s 
- Obras nas escolas do pré-escolar/1.º CEB 
  
  
6. Preparação de época balnear 
  
Os passadiços de acesso à praia Samouco, Parque de Caravanas em Vieira de Leiria (falta 
de limpeza).” 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os que acompanham a reunião, e 
tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da 
mesma. 

 
“Sobre os munícipes presentes na reunião de Câmara, refiro que é gente responsável, 
agradeço a vinda à reunião de Câmara – é um bom processo de cidadania. Obrigado por 
terem vindo. Estou na política por um único motivo: servir a minha comunidade, os cidadãos, 
as associações clubes e coletividades, as empresas. Foram os munícipes que me elegeram, 
e são eles, unicamente, o foco da minha atuação. Por esse motivo não contem comigo, com 
o MPM ou com o + MPM para jogos palacianos. 

Temos 90 % do mandato cumprido e os 3 membros do executivo continuam a não 
resolver os problemas dos munícipes e ainda afirmam que: 
- D. Maria Isabel Fernandes: “solução é fácil”, mas não está resolvido 
- D. Fernando Oliveira: “processos que se arrastam” e nada dizem 
- Sr. Josué: “não foi convocado para audiência previa”, ou seja, deliberamos para 
audiência previa e o munícipe nunca foi informado 

 
 
Nesta altura o Sr. Josué, que ainda se encontrava presente, interveio para demonstrar a sua 
indignação. 
 
A Sr.ª Presidente interrompeu a intervenção do Sr. Vereador Aurélio Ferreira para 
responder ao Sr. Josué, alertando-o para as regras da reunião. 
 
Seguiu-se uma troca de palavras entre os dois, tendo a Sr.ª Presidente interrompido a 
transmissão da reunião, entre as 16:20 horas e as 16:30 horas. 
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As Sr.ªs Vereadoras da CDU e o Sr. Vereador Aurélio Ferreira indignaram-se por a Sr.ª 
Presidente ter interrompido a transmissão da reunião. 
 
A Sr.ª Presidente pediu calma ao Sr. Josué e que compreenda que se está no período de 
intervenção dos Srs. Vereadores e que colabore consigo para que possa conduzir a reunião 
com dignidade. 
 
Seguidamente mandou retomar a transmissão e deu novamente a palavra ao Sr. 
Vereador Aurélio Ferreira, que prosseguiu com a sua intervenção: 
  

1. Felicitações 
a. É verdade que todos os anos as coletividades comemoram aniversários, mas 

hoje não poderei deixar de felicitar uma instituição do nosso concelho que 
comemora 100 anos. O SIR 1º de Maio de Picassinos, celebrou o seu 
centenário, demonstrando uma vitalidade ímpar na nossa comunidade. Aos 
dirigentes, associados, atletas, pais que durante 100 anos souberam elevar a 
coletividade a patamares nacionais e internacionais, gostaria de transmitir uma 
calorosa saudação e deixar um voto de que continuem na senda do sucesso e 
sobretudo na formação de mulheres e homens. 
 

b. O IAPMEI atribuiu o galardão de PME Excelência a 15 empresas do nosso 
concelho, das mais variadas áreas, mostrando a pujança e heterogeneidade da 
atividade económica da Marinha grande. É um selo de reputação demonstrativo 
da solidez e idoneidade destas empresas, que merecem que eu as felicite e 
deixe aqui os seus nomes: AES, Carfi, Emmad, Hidromarinha, Inovatools, J.L. 
Santos, Mega Menu, Mgwax, PCTS, Plácido Roque, Plimat, Plimex, SD Moldes, 
Sérgio Rodrigues, Vipex. 

  
  

2. Munícipes 
a. Numa reunião passada discutimos o processo da casa em S. Pedro, que a 

CCDRC deu um parecer que os serviços da Câmara não aceitaram. 
Relembramos que em 16 de novembro vieram à reunião dois processos 
idênticos. Esse ficou resolvido, mas o outro ainda não veio (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), que foi apresentado e discutido na reunião de 16/11 e que vinha 
com proposta de deliberação “SER INVIAVEL”). 
Pelo que tivemos conhecimento, este processo é idêntico. Porque ainda não veio 
ainda hoje à reunião de Câmara com uma proposta de deliberação igual à que 
decidimos? 

  
b. Por diversas vezes trouxe aqui à reunião um problema dum munícipe na Rua do 

Olheirão na Moita. Dadas as diversas opiniões entre os munícipes e a Câmara 
sugeri a determinado momento que fizéssemos uma reunião entre todos os 
envolvidos e os membros do executivo. O vereador Caetano não quis fazer a 
reunião conjunta, fê-la sozinho e apresentou uma proposta de solução, incluindo 
um prazo, que a munícipe aceitou. Na edição da semana passada do Jornal da 
Marinha a munícipe mostra-se “revoltada com falta inqualificável da Câmara”. 
Diz que “Findou este prazo (tudo proposto pelo Sr. Vereador), nada foi feito, 
nada foi cumprido, nenhuma informação ou satisfação, não atende o telefone, 
não responde a mensagens nem e-mails”. 
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Para infelicidade dos munícipes, este é apenas um exemplo do que tem sido a 
postura deste executivo permanente: prometem, não cumprem e nem 
respondem aos munícipes. 

  
c. O empresário Pedro Baroseiro, da empresa Moldes 2000, continua a questionar 

sobre o processo de licenciamento da sua nova unidade de produção referindo 
que é vital para o crescimento da sua empresa e criação de mais postos de 
trabalho. 
Diz ainda que toda a documentação que solicitaram já foi entregue, mas que 
aguarda o processo de finalização do licenciamento 
Afinal porque não se licencia esta empresa? 

  
d. O munícipe João Bernardino enviou um mail a perguntar, uma vez mais, pelo 

saneamento da Rua da Covinha e Rua dos Amieiros na Comeira, que lhes foi 
prometido há muito tempo. 
Descreve os maus cheiros que saem da sarjeta, pois há quem tenha as fossas 
ligadas às águas pluviais e então o saneamento deita por fora. Estes cheiros não 
se sentem apenas na rua, mas também dentro das casas. 
A sugestão para solucionar provisoriamente o problema, era o camião despejar 
as fossas com mais regularidade, aliás é um pedido igual que os munícipes nas 
Trutas também fizeram. 
O vereador Caetano respondeu que o concurso será lançado a “muito curto 
prazo”. Já foi lançado? O que quer dizer com muito curto prazo? 

  

 
3. Outros assuntos 

  
a. Chegou-nos informação que a GNR da Vieira tem passados auto de 

contraordenação à TUMG. 
Gostaria que nos explicassem, que infrações anda a cometer a TUMG. 
  

b. Sobre a situação recente nas AAAF e CAF, a Câmara é a única responsável 
pelo que está a suceder. 
Isto porque fez 3 concursos públicos para o mesmo ano letivo, com a 
consequente alternância das educadoras, não permitindo que as crianças 
tenham a mesma educadora durante todo o ano. Para alem de criar nos 
profissionais que acompanham as nossas crianças uma enorme instabilidade, 
nunca sabendo se terão trabalho no próximo trimestre, assinando contratos a 
termo ou passando recibos verdes, numa clara precaridade do trabalho que 
desempenham 
Os concursos são de tal modo mal elaborados, com valores tão baixos, que as 
empresas que ganham o concurso repercutem esses baixos valores nos 
profissionais que contratam. Pagar a uma educadora que toma conta dos nossos 
filhos e netos apenas 4,75€/hora é inaceitável. A Câmara, ao aceitar que tal 
aconteça, é conivente com a empresas, mas sobretudo é a responsável porque 
fez um concurso onde não paga mais. Vivemos num tempo de dificuldades, mas 
a Câmara não mostra qualquer sentido de responsabilidade social pelos 
serviços que prestam os seus fornecedores. 
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c. O ano passado a Quercus atribuiu a algumas das nossas praias o galardão de 

“Praias com qualidade de ouro”, com o critério de que a qualidade da água foi 
excelente nos últimos 5 anos. 
A Bandeira Azul vai estar hasteada este ano em 18 praias do nosso distrito. 
Há vários anos, que as praias do nosso concelho não figuram na lista, porque a 
Câmara não tem apresentado candidatura, por discordar dos critérios de 
atribuição do galardão. 
O Programa Bandeira Azul é um programa internacional de educação para o 
desenvolvimento sustentável, promovido em Portugal pela Associação Bandeira 
Azul da Europa, secção portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental. É 
muito ambicioso, pois alia o desenvolvimento local com o ambiente, e para alem 
da avaliação da qualidade da água, avalia: 
1. Informação e educação ambiental 
2. Gestão ambiental e equipamentos 
3. Segurança e Serviços 
O MPM tem PROPOSTO todos os anos que a Câmara apresente uma 
candidatura às nossas praias, para criar uma maior visibilidade turística e 
melhorar o nível das praias. Não se entende qualquer justificação para não 
termos bandeira azul, quando existe a ladear as nossas praias, a norte no 
Pedrogão e a sul nas Paredes da Vitória.  
Qual a razão por que a Câmara insiste em não se candidatar?” 
 
  

A Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, a quem também pediu 
para responder a algumas questões. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que hoje está aqui num papel misto. Vai responder 
onde ainda tem responsabilidades e vai também pôr questões e prestar esclarecimentos aos 
colegas. 
 

• Sobre o atraso nas respostas das obras – só com o reforço dos recursos humanos é 
que se vai conseguir, e espera que a Sr.ª Presidente o consiga fazer. 

• Moldes 2000 – o Sr. Pedro Baroseiro não é o proprietário do espaço e as questões 
existentes à não emissão centram-se neste aspeto. Era este o ponto de situação na 
sexta-feira. 

• Passe da TUMG – parece-lhe que é uma questão sobre viagens entre a Marinha 
Grande e a Vieira. O passe só cobre os circuitos urbanos dentro da Marinha Grande 
e da Vieira, e a ligação tem que pagar 0,80€. 
A Sr.ª Presidente acrescentou que para se alterar esta situação tem que se alterar o 
regulamento, e por isso tem que se fazer um estudo financeiro. 

• Casa da D. Diana – o Sr. Vereador referiu que todos os procedimentos para a 
demolição ficaram prontos até sexta-feira, mas quer alertar a D. Diana que também 
terá que fazer algumas intervenções para resolver o problema das humidades. 

• Rua das Covinhas e Rua dos Amieiros – há projetos para a conclusão da rede de 
saneamento com o lançamento dos concursos. 

• Multas da TUMG – sabe de uma que está na CIMRL, para resposta, sobre a não 
afixação de informação. 

• O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que se vai em 90% do mandato. Quer dizer 
que fez parte desses 90%, sempre deu o corpo às balas, para tudo o que fez de bem 
e de menos bem no executivo PS. 
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• Rua do Olheirão – há um problema que se arrasta há quase 15 anos e que tem a ver 
com um confronto de estremas entre vizinhos. Depois de assumir o que assumiu 
com a senhora, chegaram-lhe informações de outros vizinhos, e isso fez-lhe pedir 
plantas topográficas à Câmara de Alcobaça, a quem desde já agradece, e que foram 
sobrepor nas plantas existentes, chegando-se à conclusão de que o terreno não é da 
senhora, é do vizinho, e irá explicar-lhe isso pessoalmente. 
A seguir distribuiu cópia das plantas, porque, segundo informou, deixou de ter 
acesso ao seu e-mail da Câmara. 

 

A Sr.ª Presidente disse que irá ser reposto esse acesso. 
 
 
Depois de responder às questões sobre o pelouro das obras, o Sr. Vereador Carlos 
Caetano fez a sua intervenção, que centrou em 3 pontos: 
 

1. Requerimento – leu o requerimento que vai apresentar à Câmara, onde pede a 
marcação de uma reunião extraordinária, sobre o Património FEIS e a Revisão do 
PDM. 
Dado que para ser marcada é necessário 1/3 dos Vereadores, deixou à 
consideração de todos. 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que as Vereadoras da CDU assinam. 
A Sr.ª Presidente disse que ela própria assume esta marcação, tal como já tinha 
falado. 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que para se fazer esta reunião 
extraordinária é preciso saber o que está objetivamente feito e isso tem que ser 
partilhado. 
Em relação à FEIS o MpM já fez uma proposta concreta, e para se falar sobre isto 
tem que se saber se já há um levantamento sobre o que tem valor patrimonial e não, 
e aqui definir o que o órgão pretende. 
É favorável á reunião extraordinária, mas que se forneçam os documentos já 
produzidos. 
A Sr.ª Presidente disse que trará as informações e fará esta reunião extraordinária. 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que também quer esta reunião extraordinária 
e até propõe como ponto de partida a proposta que fizeram sobre a FEIS. 
 

2. Deu os parabéns à Sr.ª Presidente porque finalmente conseguiu tomar uma decisão 
em menos de 72 horas, que foi a sua exoneração. 
  

3. Colocou 3 perguntas: 

→ Comboio de lata e 

→ Baloiços junto às praias – qual é o ponto de situação destas obras, porque são 
obras que a Sr.ª Presidente sempre teve a seu cargo. Quanto custa, qual é o 
projeto? 

→ ICNF – comunicaram-nos que tinham uma verba para requalificação de estradas 
(meio milhão de euros), e nós teríamos que sacrificar alguns projetos para fazer 
estes projetos na Câmara. Na semana em que a Sr.ª Presidente não estava eles 
ligaram, disseram que queriam ser eles a definir as estradas a requalificar e ele 
exigiu que fosse a Câmara a defini-las, e por isso quer saber se esta exigência 
se mantém. 
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A Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que respondeu o 
seguinte: 
 

• Ainda não respondeu à Associação de Pais da Várzea porque alguns dos pedidos 
estavam na Junta de Freguesia. Está tudo em andamento e vai responder-lhes. 
Este ano aumentou-se o número de AAAF’s e CAF’s para todos os jardins. No jardim 
da Várzea não existem AAAF’s e agora vai haver. 

• Centro Escolar da Várzea – não está previsto no orçamento e não há valor 
disponível. 

• AAAF’s e CAF’s – este ano lançaram-se 3 procedimentos por opção, foi o ano que 
correu melhor e a opção de recibo verde ou contrato é das trabalhadoras, está no 
processo.  
Sobre a trabalhadora em causa a informação que tem é a da empresa e vai acreditar 
nela. 
A aposta nestes serviços tem vindo a crescer desde 2018, aumentando sempre os 
valores. 
A empresa garantiu-lhe apenas as condições anteriores, a adjudicação respeita as 
condições do concurso e é isso que a preocupa, que seja cumprida a legalidade. 
O gestor do processo confirma as faturas e a Sr.ª Vereadora Ana pode vir consultar, 
pois vai pô-la em contacto com a funcionária para esse efeito. 

• TUMG – pensa que a empresa já respondeu ao senhor. 

• Fundo de Apoio – só uma família cumpriu com a entrega da documentação, e está-
se a intensificar a divulgação e o apoio dos serviços, que também vão fazer uma 
alteração ao regulamento. 

• Dia da Criança – vai ser feita a Semana da Criança, com uma carrinha a ir às 33 
escolas do concelho, com animação e atividades. 

• Transferência de competências da ação social – a Câmara recebeu um mapa da 
Secretaria de Estado da Ação Social com os acordos afetos à Santa Casa. A 
Câmara reuniu com eles e já respondeu em relação aos recursos humanos. 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro pediu esta informação, que a Sr.ª Vereadora 
vai enviar. 

• O ano letivo está a ser trabalhado. As refeições escolares estão a ser vistas. 
Mantém-se o modelo de AEC’s, não é com a Câmara. Há AAAF’s e CAF’s até final 
do ano. 

• Oferta formativa – houve reunião esta semana com os Agrupamentos, já foi 
manifestada a sua insatisfação e depois a proposta foi consensualizada. 

• Época balnear – a programação cultural já se iniciou para S. Pedro, com a PROTUR, 
e também para a Vieira. Também estão em curso as reparações dos passadiços, o 
espaço de jogo para a Praia da Vieira também vai ser arranjado. Há muitos 
melhoramentos que já estão a ser iniciados. 

 
 

A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Está a decorrer a integração do Museu do Vidro na Rede Nacional. 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que iria reunir com a Sr.ª Vereadora Lara Lino 
e com o Chefe da Divisão. 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que para si é suficiente que traga o dossier na 
próxima reunião, para o consultar. 
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• Sr. Josué – a Sr.ª Presidente informou que o processo de que o senhor fala não está 
no seu nome, é dos herdeiros, e a audiência prévia foi comunicada em 12/03/2020, 
aos herdeiros. 

• Pensa que neste momento o Sr. Vereador Carlos Caetano já tem acesso ao seu e-
mail. 
Sobre a sua intervenção, disse que trabalharam tantos anos e ainda a consegue 
surpreender, pois pensou que lhe ia dar os parabéns pelo trabalho que 
desenvolveram, mas não. Desconhecia esta sua faceta. 

• Comboio de lata – não é aquele que está lá em cima, é uma reprodução que se quer 
fazer para colocar em S. Pedro. É um assunto que anda em mãos há mais de um 
ano e quando tiver os procedimentos lançados informará. 

• Os passadiços vão ser requalificados. 

• Aos Srs. Vereadores quer perguntar o que têm feito para colaborar consigo? No 
início do mandato foram feitos convites para aceitarem pelouros e não o aceitaram, e 
passados 5 dias de terem tomado posse começou logo a campanha, e desde aí a 
vontade tem sido sempre denegrir a imagem deste executivo. 
Qual é a colaboração que os Srs. Vereadores têm dado? 
Tem o exemplo do mercado, que andou ano e meio a trabalhar no processo, e 
quando aqui o trouxe não o aprovaram. 
Dizem que o seu discurso do 25 de Abril é antidemocrático. Porquê? Porque é que 
na Câmara não pode haver uma maioria como tem o Governo? 
Terminou a sua intervenção enumerando o caso do processo do mercado, que não 
foi aprovado, e do terminal rodoviário, e realçou tudo aquilo que já foi feito por este 
executivo e do que será o futuro do centro da Marinha Grande, com a requalificação 
da FEIS e o Centro Intermodal. 

 
 

 

 

 

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 17:50 horas às 18:10 horas. 

 
 

 

 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. Aprovação da ata n.º 1, da reunião ordinária realizada no dia 18 de janeiro de 
2021 

 
256 - Presente a ata n.º 1, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 18 de 
janeiro de 2021, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
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A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 
Vereador Aurélio ferreira, por não ter estado presente na reunião. 
 
 

2. Aprovação da ata n.º 2, da reunião extraordinária realizada no dia 27 de janeiro 
de 2021 

 
257 - Presente a ata n.º 2, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
27 de janeiro de 2021, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

 
3. Resumo de Tesouraria do dia 4 de maio de 2021 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia quatro de maio de dois mil e 
vinte e um, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Dotações Orçamentais”: 
12.889.837,39€ (doze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e sete 
euros e trinta e nove cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

4. 6.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021  
 
258 - Presente proposta da 6.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
5.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2021 no valor de 34.971,18 euros nos 
reforços e de 34.971,18 euros nas anulações. 
4.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal para 2021 no valor de 28.050,00 euros 
nos reforços e de 28.050,00 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 
8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação 
atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 
 
Considerando que o art.º 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela 
Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações do Plano 
Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões, e que o mesmo  
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conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual constam as despesas 
com as atividades mais relevantes da gestão autárquica. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 6.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2021, sob a forma de alteração, constituída 
pela 4.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2021, nos termos da alínea 
d), do nº 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em 
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.      
 
 

5. Notificação de aprovação da candidatura CENTRO-08-5762-FSE-000016 - 
“Balcão Único do Prédio da Marinha Grande” – Abertura de conta bancária  

 
259 - Considerando que no dia 16 de novembro de 2020 foi submetida a candidatura “Balcão 
Único do Prédio da Marinha Grande” no âmbito do Aviso de Concurso n.º CENTRO-62-2020-
10, nos termos do previsto no Regulamento Geral dos Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento (FEEI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, alterado 
pelos Decretos-Leis n.ºs 215/2015, de 6 de outubro, 88/2018, de 6 de novembro e 127/2019, 
de 29 de agosto, bem como do Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e 
Internacionalização. 
 
Considerando que no dia 5 de maio de 2021 a Câmara Municipal da Marinha Grande foi 
notificada da decisão de aprovação da candidatura nº CENTRO-08-5762-FSE-000016. 
 
Considerando a informação n.º RD16/2021 de 5 de maio de 2021 dos serviços da DAF, 
propondo a abertura de conta bancária específica. 
 
Considerando que nos termos da alínea b) do artigo 17.º do Decreto-Lei 192/2015, de 11 de 
setembro, que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 
Públicas é revogado o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, que aprova Plano Oficial 
de Contabilidade das Autarquias Locais, com exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1 relativos 
ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações do orçamento. 
 
Considerando que “(…) A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do 
órgão executivo, devendo as mesmas ser tituladas pela autarquia e movimentadas 
simultaneamente pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão executivo ou por outro membro 
deste órgão em quem ele delegue (…)” é uma norma do controlo interno, plasmada no ponto 
2.9.10.1.2 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande delibera, nos termos do ponto 2.9.10.1.2. do 
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
54-A/99 de 22 de fevereiro, na sua redação atual, autorizar a abertura de uma conta 
bancária na Caixa Geral de Depósitos com a designação “BUPi MG”, na qual serão 
efetuados todos os movimentos financeiros da operação, sendo intervenientes na 
movimentação da mesma: 
 

• Cidália Maria Oliveira Rosa Ferreira, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal da Marinha Grande; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra, que substituirá a Presidente nas suas 
faltas e impedimentos;  
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• Paula Cristina Madeira da Silva Serra, na qualidade de Assistente Técnica do 
quadro da Câmara Municipal da Marinha Grande; 

• Janete Rato Fernandes, na qualidade de Assistente Técnica do quadro da 
Câmara Municipal da Marinha Grande. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 

6. Projeto de Execução para “Reparação e Reforço da Estrutura da Cobertura da 
Ala Sul do Edifício da Ivima” Avenida 1º de Maio, Marinha Grande - Concelho 
da Marinha Grande” – Aprovação de Projeto de Execução 

 
260 - Presente projeto de execução designado por “REPARAÇÃO E REFORÇO DA 
ESTRUTURA DA COBERTURA DA ALA SUL DO EDIFÍCIO DA IVIMA” AVENIDA 1º DE 
MAIO, MARINHA GRANDE - CONCELHO DA MARINHA GRANDE – APROVAÇÃO DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO. 
 
Presente informação técnica, com a referência n.º AF.02.2021, da Divisão de Gestão do 
Território, datada de 04 de maio de 2021, que se dá por integralmente reproduzida e fica 
anexa, propondo a aprovação do projeto de execução para a empreitada de “REPARAÇÃO 
E REFORÇO DA ESTRUTURA DA COBERTURA DA ALA SUL DO EDIFÍCIO DA IVIMA” 
AVENIDA 1º DE MAIO, MARINHA GRANDE - CONCELHO DA MARINHA GRANDE – 
APROVAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO. 
 
Presentes os seguintes elementos que compõem o projeto: 

⚫ - Mapa de Quantidades de Trabalho; 
⚫ - Mapa de Orçamento; 
⚫ - Memória Descritiva e Justificativa; 
⚫ - Caderno de Encargos – Condições Técnicas Especiais; 
⚫ - Projeto de Execução; 
⚫ - Plano de Gestão de Resíduos; 
⚫ - Plano de Segurança e Saúde no Trabalho; 

 
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, de 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 intervenção respeitante à “REPARAÇÃO E REFORÇO DA 
ESTRUTURA DA COBERTURA DA ALA SUL DO EDIFÍCIO DA IVIMA”, na AVENIDA 1º 
DE MAIO, MARINHA GRANDE - CONCELHO DA MARINHA GRANDE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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7. Atribuição de topónimo na Freguesia da Marinha Grande – Lugar da Marinha 
Pequena 

 
261 - Presente processo camarário nº 469/17 - requerimento nº 1121/20, respeitante ao 
Pedido de Emissão de Autorização de Utilização em nome de Vangest - Engenharia 
Financeira e Gestão, S.A.; 
 
Presente informação interna datada de 04-05-2021, com a referência DG/11/2021, que se dá 
por integralmente reproduzida, e faz parte da presente deliberação; 
 
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 de setembro, 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 549 datado de 20-04-2021, concordando com a atribuição da denominação de 
“Rua da Inovação” ao troço com início na Rua da Indústria Metalúrgica e sem saída. 
 
A Câmara Municipal delibera, no âmbito do disposto na ss) do nº 1 do art.33 da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, atribuir a denominação de “Rua da 
Inovação” ao troço com início na Rua da Indústria Metalúrgica e sem saída, de acordo 
com Planta de Localização anexa à presente deliberação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

8. Req.º nº 28/21, datado de 12/01/2021 - Proc.º n.º 79/18, datado de 05/03/2018 - 
Pereira & Cosinheiro, Construção e Venda de Imoveis Lda. 

 
262 - Presente pedido com o registo n.º 28/21, datado de 12/01/2021, relativo a alterações 
em obra de edifício destinado a armazéns, a sujeitar ao regime de Propriedade Horizontal, 
no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 14971 
e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20234-P, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 79/18, com data de 
entrada de 05/03/2018, apresentado por Pereira & Cosinheiro, Construção e Venda de 
Imoveis Lda., com o NIPC 507 036 506, com sede na rua da Relvinha, Machados, Boavista, 
Leiria, a solicitar a aprovação das mesmas e a emissão de certidão comprovativa de que o 
mesmo reúne as condições para que o edifício a erigir possa ser submetido ao Regime de 
Propriedade Horizontal; 
 
Presente informação técnica, datada de 04/05/2021, que atesta encontrar-se o pedido 
apresentado em condições de ser aprovado, verificando-se igualmente que reúne as 
condições para permitir a sua sujeição ao regime de propriedade horizontal. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
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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 em obra de edifício destinado a armazéns, a sujeitar ao regime de 
Propriedade Horizontal, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 14971 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
20234-P, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º79/18, com data de entrada de 05/03/2018, apresentado por Pereira & 
Cosinheiro, Construção e Venda de Imoveis Lda., com o NIPC 507 036 506, com sede 
na rua da Relvinha, Machados, Boavista, Leiria. 
 
Delibera, igualmente, mandar emitir a certidão requerida comprovativa da verificação, 
em projeto, do cumprimento dos requisitos legais para que o edifício possa ser 
submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no art. 1414.º e 
seguintes do Código Civil. 
 
Mais delibera informar o requerente que deverá requerer o aditamento ao alvará n.º 
108/18, nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 27.º do RJUE, apresentando para o 
efeito o respetivo original. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

9. Req.º nº 266/21, datado de 16/04/2021 - Proc.º n.º 199/19, datado de 05/06/2019 - 
Ana Margarida Delgado Simão e Luís Filipe da Cruz Aguiar de Sousa 

 
263 - Presente requerimento n.º 266/21, datado de 2021/04/16, constante do processo 
camarário n.º 199/19, em nome de Ana Margarida Delgado Simão, e Luís Filipe da Cruz 
Aguiar de Sousa, relativo ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de 
Habitação unifamiliar, anexo e muros de vedação”, a levar a efeito sobre um prédio 
rústico, sito na rua da Portela, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 12227 e inscrito na 
respetiva matriz predial rústica sob o artigo n.º 10593, dispondo de projeto de arquitetura 
aprovado por deliberação camarária datada de 07/10/2020. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2021/05/03, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
obra de “Construção de Habitação unifamiliar, anexo e muros de vedação”, a levar a 
efeito sobre um prédio rústico, sito na rua da Portela, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 12227 e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo n.º 10593, 
apresentado por Ana Margarida Delgado Simão, e por Luís Filipe da Cruz Aguiar de 
Sousa, com os seguintes condicionalismos: 
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1. O muro de vedação existente deverá recuar 1,60m para acomodar o passeio com a 

largura definida na planta de implantação. 
2. O passeio deverá ser executado em calçada de pedra 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 em pedra de calcário com as dimensões de 0,15m 
(largura à vista) x 0,25m (altura) x 0,15m (largura da base). 

3. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 56,00m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua da Portela, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “TOPOGRAFIA IMPLANTAÇÃO E 
MURO FRONTAL”, com o número “1”, datada de “MAIO 2019”, entregue a coberto 
do requerimento n.º 994/19, datado de 2019/06/05, ficando a emissão da Autorização 
de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória 
do Registo Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverão, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

10. Req.º nº 233/21, datado de 31/03/2021 - Proc.º n.º 10/18, datado de 15/01/2018 - 
Maria Lucília Fernandes de Almeida 

 
264 - Presente requerimento n.º 233/21, datado de 2021/03/31, constante do processo 
camarário n.º 10/18, em nome de Maria Lucília Fernandes de Almeida, referente ao pedido 
de licenciamento da obra de “Legalização de alterações de um edifício de habitação 
unifamiliar, anexo e muro”, incluindo a “Demolição de anexos”, a levar a efeito sobre um 
prédio urbano, sito na rua Popular, n.º 13, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 20178 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 7243, dispondo de 
projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2020/11/02. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/04/08 referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Legalização 
de alterações de um edifício de habitação unifamiliar, anexo e muro”, incluindo a 
“Demolição de anexos”, a levar a efeito sobre um prédio urbano, sito na rua Popular, 
n.º 13, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20178 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 7243, com o número de processo 10/18, 
com data de entrada em 2018/01/15, em nome de Maria Lucília Fernandes de Almeida, 
com o seguinte condicionalismo: 
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1. Execução de uma berma ao longo da estrema do prédio confinante com a rua 

Popular, em calçada de calcário ou granito com as dimensões de 
0,10mx0,10mx0,10m, após execução de uma base em “tout-venant” com uma 
espessura mínima de 0,20m. A berma deverá ser executada de modo a fazer uma 
valeta suave com um fio de água ao meio da berma em calçada. 

 
Mais delibera informar o requerente que: 
 
1. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 

Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de 
vistoria municipal. 

2. 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 291/21, datado de 26/04/2021 - Proc.º n.º 413/20, datado de 22/10/2020 - 
Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda. 

 
265 - Presente requerimento n.º 291/21, datado de 2021/04/26, constante do processo 
camarário n.º 413/20, subscrito por Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda., com o 
NIPC 507064755, com sede em rua Direita, n.º 5, lugar de Casal Novo, freguesia de Amor, 
concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de 
moradia unifamiliar, piscina e muros”, a incidir sobre um prédio rústico sito na rua das 
Rosas da Pedra de Baixo, lugar de Pedra de Baixo, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
14296 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 10894, dispondo de projeto de 
arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2021/03/15. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/05/03, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de moradia unifamiliar, piscina e muros”, a incidir sobre um prédio rústico sito na rua 
das Rosas da Pedra de Baixo, lugar de Pedra de Baixo, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob 
o número 14296 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 10894, com o 
número de processo 413/20, com data de entrada em 2020/10/22, apresentado por 
Pelacerta – Investimentos Imobiliários, Lda., com o NIPC 507064755, com sede em rua 
Direita, n.º 5, lugar de Casal Novo, freguesia de Amor, concelho de Leiria, com os 
seguintes condicionalismos: 
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1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua das 
Rosas da Pedra de Baixo, em blocos de betão cor amarelo, com as dimensões de 
0,10mX0,20mX0,06m, após execução de camada de base em “tout-venant” com 
0,15m de espessura. O lancil deverá ser em betão pré-fabricado com uma largura de 
0,15m e na zona das entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de 
largura e lancil lateral com cantos de acabamento. Devido à existência de uma 
valeta em betão da drenagem da estrada, deverá ser considerada a sua remoção e 
colocação de lancil de valeta pré-fabricado em betão, na formação de valeta junto 
ao lancil do passeio, com lancil do tipo LITOPREL ou equivalente – lancil 
segurança, com as dimensões de 400mmx200mmx150mm. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 154,55m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua das Rosas da Pedra de Baixo, 
conforme configuração constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE 
CEDÊNCIAS PARA O DOMÍNIO PÚBLICO”, com o número “01.01”, datada de 
“SETEMBRO 2020”, entregue a coberto do requerimento n.º 1146/20, datado de 
2020/10/22, 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. 
 
 

12. Req.º nº 242/21, datado de 07/04/2021 - Proc.º n.º 520/18, datado de 04/12/2018 - 
Armando Pereira Évora 

 
266 - Presente pedido com o registo n.º 242/21, datado de 07/04/2021, relativo à legalização 
da construção de anexos de uma habitação, realizada no prédio sito no n.º 23 da travessa 
da Fonte das Figueiras, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande 
sob o n.º 11804. e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 8656, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 520/18, com 
data de entrada de 04/12/2018, apresentado por Armando Pereira Évora, cujo projeto de 
arquitetura foi aprovado em reunião de câmara de 14/12/2020; 
 
Presente informação técnica, datada de 13/04/2021, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites, estando o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo à 
legalização da construção de anexos de uma habitação, realizada no prédio sito no n.º 
23 da travessa da Fonte das Figueiras, registado na Conservatória do Registo Predial 
da Marinha Grande sob o n.º 11804. e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
8656, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de  
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licenciamento n.º 520/18, com data de entrada de 04/12/2018, apresentado por 
ARMANDO PEREIRA EVORA, com o NIF 129324949, residente na travessa da Fonte 
das Figueiras, n.º 23, 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 disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG), em vigor, a 
concessão da respetiva autorização de utilização ficará dependente da realização de 
prévia vistoria municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

13. Req.º nº 617/20, datado de 09/06/2020 - Proc.º n.º 160/20, datado de 09/06/2020 - 
de Célia Maria Pereira da Silva Gaspar e José Manuel da Silva Gaspar 

 
267 - Presente requerimento n.º 617/20, datado de 2020/06/09, constante do processo 
camarário n.º 160/20, em nome de Célia Maria Pereira da Silva Gaspar, e por José Manuel 
da Silva Gaspar, ambos com residência em rua da Várzea, n.º 10, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de "Legalização e Alteração 
de Anexos", a incidir sobre um prédio urbano sito na rua Vasco da Gama, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 20747 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 3834. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2021/03/01, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, nomeadamente o art. 86.º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas, ao propor a criação de uma instalação sanitária em comunicação direta 
com o compartimento destinado a sala. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de "Legalização e Alteração de 
Anexos", a incidir sobre um prédio urbano sito na rua Vasco da Gama, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 20747 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
3834, com o número de processo 160/20, datado de 2020/06/09, bem como do parecer 
técnico datado de 2021/03/01, a Câmara Municipal delibera notificar os requerentes, 
nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo – 
CPA, para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 
dias, sobre o presente projeto de indeferimento da pretensão, nos termos do disposto 
na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, nomeadamente por violar normas 
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente o art. 86.º do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, ao propor a criação de uma instalação sanitária em 
comunicação direta com o compartimento destinado a sala. 
 
Mais delibera informar os requerentes que, numa eventual reformulação da proposta, 
deverão tem em atenção os seguintes pontos: 
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1. A Planta de Implantação deverá indicar a área do prédio, a localização do contador 
de água, do contador de energia e eventualmente do contador de gás, do recetáculo 
postal, da ligação da rede de drenagem de águas residuais domésticas ao ramal e 
respetiva rede pública bem como o escoamento das águas pluviais geradas no seu 
interior. 
2. Tratando-se de uma operação urbanística que visa a legalização de obras ilegais, as 
peças desenhadas deverão ser apresentadas nas cores convencionais, ou seja, a azul 
o que se pretende legalizar, a amarelo o que se pretende demolir ou suprimir 
relativamente aos antecedentes existentes e a encarnado o correspondente a obras de 
construção. 
3. Indicação do número de processo e respetivo alvará de obras relativos ao 
licenciamento dos muros de vedação indicados como "existentes". Caso não sejam 
indicados e se pretenda a sua legalização, deverão ser apresentadas peças 
desenhadas na cor convencional (azul a legalizar). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

14. Req.º nº 667/20, datado de 22/06/2020 - Proc.º n.º 185/20, datado de 22/06/2020 - 
Lígia Maria Guerra Gouveia Pedrosa 

 
268 - Presente requerimento n.º 667/20, datado de 2020/06/22, constante do processo 
camarário n.º 185/20, em nome de Lígia Maria Guerra Gouveia Pedrosa, referente ao 
pedido de licenciamento da obra de "Construção de um muro de vedação", a incidir numa 
parte de um prédio rústico sito na Casal das Raposas, freguesia de Vieira de Leiria, concelho 
de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 950 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 2184. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2021/01/20, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, nomeadamente a alínea b) do n.º 1 do art. 18º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, ao propor a 
construção de muro de vedação confinante com arruamento público, com uma altura de 
1,50m em praticamente toda a extensão, sendo ainda proposto um pequeno troço numa 
extensão de 4,34m, com uma altura de 2,17m na parte mais baixa e 2,50m na parte mais 
alta, contrariando a altura máxima de 0,80m definida no referido regulamento.  
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de "Construção de um muro de 
vedação", a incidir numa parte de um prédio rústico sito na Casal das Raposas, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 950 e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo número 2184, com o número de processo 185/20, datado de 
2020/06/22, bem como do parecer técnico datado de 2021/01/20, a Câmara Municipal 
delibera: 
 
NOTIFICAR a requerente, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do 
Procedimento Administrativo – CPA, para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA 
PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da 
pretensão, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, 
nomeadamente por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente  
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a alínea b) do n.º 1 do art. 18º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização 
do Município da Marinha Grande, ao propor a construção de muro de vedação 
confinante com arruamento público, com uma altura de 1,50m em praticamente toda a 
extensão, sendo ainda proposto um pequeno troço numa extensão de 4,34m, com uma 
altura de 2,17m na parte mais baixa e 2,50m na parte mais alta, contrariando a altura 
máxima de 0,80m definida no referido regulamento.  
 
Mais delibera informar a requerente que, numa eventual reformulação da proposta, 
deverá tem em atenção os seguintes pontos: 
 
1. O muro deverá garantir um afastamento ao eixo da rua da Fonte Santa mínimo de 
5,00m, pelo que o alinhamento do muro deverá recuar sensivelmente 1,00m, 
relativamente ao alinhamento proposto. 
2. A berma/valeta deverá ser executada em calçada de pedra de calcário ou granito, 
com as dimensões de 0,10mx0,10mx0,10m, após execução de uma base em "tout-
venant" com uma espessura mínima de 0,20m. A berma deverá ser executada de modo 
a fazer uma valeta suave com um fio de água ao meio da berma em calçada.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

15. Req.º nº 961/20, datado de 07/09/2020 - Proc.º n.º 316/20, datado de 07/09/2020 - 
Henrique Primo, Unipessoal, Lda 

 
269 - Presente pedido com o registo n.º 961/20, datado de 07/09/2020, relativo a construção 
de um edifício destinado a comércio, serviços e indústria, no prédio sito em Cova da Raposa, 
Pero Neto, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
18955 e na matriz predial rústica sob o artigo n.º 4377, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 316/20, com data de entrada de 
07/09/2020, apresentado por Henrique Primo, Unipessoal, Lda, com o NIPC 504 311 263, 
com sede na rua da Marinha Pequena, Pavilhão A, freguesia e concelho da Marinha Grande, 
a solicitar a aprovação do projeto de arquitetura respetivo; 
 
Presente informação técnica datada de 19/04/2021 que atesta não se encontrar o processo 
em condições de merecer aprovação; 
 
A Câmara Municipal delibera: 
 
NOTIFICAR o requerente, Henrique Primo, Unipessoal, Lda, com o NIPC 504 311 263, 
com sede na rua da Marinha Pequena, Pavilhão A, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, em sede de audiência prévia, nos termos e para os efeitos do disposto nos 
artigos 121º e 122º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), concedendo-lhe 
15 dias, antes de ser tomada a decisão final, para que este refira, por escrito, o que se 
lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 e do n.º 
5 do artigo 24º do Regime Jurídico da Urbanização e da 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, do seu processo, referente a construção de um edifício 
destinado a comércio, serviços e indústria, a executar no prédio sito em Cova da 
Raposa, Pero Neto, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande 
sob o n.º 18955 e na matriz predial rústica sob o artigo n.º 4377, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, por violar o disposto no n.º 10 do artigo 5º do 
regulamento do PDM da Marinha Grande, ao apresentar um índice de construção de  
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0,44, face à área do terreno incluída no aglomerado urbano do Pero Neto, sendo o 
máximo admitido de 0,25, e por ausência de arruamento público. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

16. Req.º nº 438/20, datado de 14/04/2020 - Proc.º n.º 105/20, datado de 14/04/2020 - 
Valorvector – Unipessoal, Lda 

 
270 - Presente requerimento n.º 438/20, datado de 2020/04/14, constante do processo 
camarário n.º 105/20, em nome de Valorvector – Unipessoal, Lda., com o NIPC 
5089214251, com sede em largo da Infantaria 7, n.º 19, 1.º, freguesia de Leiria, concelho de 
Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia 
unifamiliar e muros de vedação” a incidir sobre um prédio urbano sito na rua dos 
Pinheiros, lugar de São Pedro de Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20737 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 20573. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/01/25, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, designadamente: 
 
O n.º 6 do art. 5.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, ao propor 
uma área de implantação para a edificação de 124,548m2 resultando numa percentagem de 
ocupação de 29,68%, superior à percentagem de ocupação máxima de 25% para uma área 
máxima de implantação de 104,915m2, com afastamento frontal variável entre 5,09m e 
4,53m, este último inferior ao afastamento frontal mínimo de 5,00m. Verifica-se ainda o não 
cumprimento do número máximo de pisos definido no referido regulamento do PDM, ou seja, 
dois pisos mais com eventual piso em cave, dado a proposta apresentar três pisos, não se 
considerando o piso semienterrado como piso em cave, face à definição de cave constante 
na alínea i) do n.º 1 do art. 3.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do 
Município da Marinha Grande, ao referir: 
“(…) 

i) «Cave» espaço enterrado ou semi-enterrado coberto por laje, em que a diferença entre a 
cota do plano superior dessa laje e a cota do espaço público, medida a partir do ponto de 
cota média do terreno marginal ao alinhamento da fachada, seja igual ou inferiores a 0,50 m; 

(…)”; 
sendo que diferença entre a cota do plano superior da laje do piso a que se designou de 
cave, e a cota do espaço público medida a partir do ponto de cota média do terreno marginal 
ao alinhamento da fachada (lado norte do arruamento, com uma cota média de 44,50m), é 
muito superior a 0,50m. Deveria apresentar uma cota de 45,00m (44,50m+0,50m) e 
apresenta uma cota de 46,80m.   
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia 
unifamiliar e muros de vedação” a incidir sobre um prédio urbano sito na rua dos 
Pinheiros, lugar de São Pedro de Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20737 
e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 20573, com o número de 
processo 105/20, com data de entrada em 2020/04/14, em nome de Valorvector – 
Unipessoal, Lda., com o NIPC 5089214251, com sede em largo da Infantaria 7, n.º 19, 
1.º, freguesia de Leiria, concelho de Leiria, bem como do parecer técnico datado de 
2021/01/25, a Câmara Municipal delibera: 
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NOTIFICAR a sociedade requerente, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do 
Procedimento Administrativo – CPA, para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA 
PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da 
pretensão, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, 
nomeadamente por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, 
designadamente: 
 
O n.º 6 do art. 5.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, ao 
propor uma área de implantação para a edificação de 124,548m2 resultando numa 
percentagem de ocupação de 29,68%, superior à percentagem de ocupação máxima de 
25% para uma área máxima de implantação de 104,915m2, com afastamento frontal 
variável entre 5,09m e 4,53m, este último inferior ao afastamento frontal mínimo de 
5,00m. Verifica-se ainda o não cumprimento do número máximo de pisos definido no 
referido regulamento do PDM, ou seja, dois pisos mais com eventual piso em cave, 
dado a proposta apresentar três pisos, não se considerando o piso semienterrado 
como piso em cave, face à definição de cave constante na alínea i) do n.º 1 do art. 3.º 
do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha 
Grande, ao referir: 
“(…) 

i) «Cave» espaço enterrado ou semi-enterrado coberto por laje, em que a diferença 
entre a cota do plano superior dessa laje e a cota do espaço público, medida 
a partir do ponto de cota média do terreno marginal ao alinhamento da 
fachada, seja igual ou inferiores a 0,50 m; 

(…)”; 
sendo que diferença entre a cota do plano superior da laje do piso a que se designou 
de cave, e a cota do espaço público medida a partir do ponto de cota média do terreno 
marginal ao alinhamento da fachada (lado norte do arruamento, com uma cota média 
de 44,50m), é muito superior a 0,50m. Deveria apresentar uma cota de 45,00m 
(44,50m+0,50m) e apresenta uma cota de 46,80m.   
 
Mais delibera informar a sociedade requerente que, em eventual reformulação da 
proposta em referência, deverá ter ainda em consideração os seguintes aspetos: 
1. O passeio existente a nascente do prédio do requerente deverá ser alvo de 

reabilitação através do levantamento e reposição de calçada miúda de calcário e 
substituição de lancil danificado. O passeio deverá terminar em bisel na zona de 
curva. 

2. A berma existente em terra, a norte do prédio na rua dos Pinheiros, deverá ser 
pavimentada em calçada de granito com dimensões de 0,10mx0,10mx0,10m, após 
abertura de caixa e execução de uma base em “tout-venant” com uma espessura 
mínima de 0,20m. A berma deverá ser executada de modo a fazer uma valeta suave 
com um fio de água na junção com o pavimento existente. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

17. Req.º nº 262/21, datado de 15/04/2021 - Proc.º n.º 202/18, datado de 28/05/2018- 
Sérgio Emanuel Mendes Henriques (declaração de caducidade) 

 
271 - Presente processo referente Comunicação previa relativa à obra de construção de 
edifício de habitação (moradia) e de muros de vedação, a que foi atribuído o número de 
processo camarário 202/18, incidente sobre um prédio sito na Rua Professor Dr. José 
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Custódio de Morais, lote 46, Gaeiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 14204 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo número 16914,  objeto de comunicação prévia, para execução de 
trabalhos por um período de 12 meses, com taxas pagas pela guia de receita n.º 10357, de 
17/08/2018, e de concessão de prorrogação de prazo para conclusão da obra, com término 
em 11/01/2021, bem como requerimento a solicitar concessão de licença especial para 
conclusão de obra inacabada, apresentado por Sérgio Emanuel Mendes Henriques. 
 
Presente informação técnica datada de 04/05/2021, sobre os condicionalismos que 
enquadram a intenção de declarar a caducidade da licença. 
 
Considerando que: 
 
- Para execução da obra de construção de edifício de habitação (moradia) e de muros de 
vedação, incidente sobre um prédio sito na Rua Professor Dr. José Custódio de Morais, lote 
46, Gaeiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 14204 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 16914, foi apresentado procedimento comunicação prévia, ao qual foi 
atribuído o numero de processo camarário 202/18, com data de entrada em 28/05/2018, para 
execução de trabalhos por um período de 12 meses, com taxas pagas pela guia de receita 
n.º 10357, de 17/08/2018. 
 
- Para conclusão dos trabalhos foi concedida prorrogação ao abrigo do disposto no n.º 5 do 
artigo 58.º do RJUE – Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação em vigor, solicitada a coberto do requerimento n.º 
981/19, de 03/06/2019, por um período de 6 meses, tendo as taxas respetivas sido pela guia 
de receita n.º 9809, de 09/08/2019, e objeto de prorrogação concedida ao abrigo do disposto 
no n.º 6 do mencionado artigo 58.º do RJUE, por um período de 8 meses, com taxas pagas 
pela guia de receita n.º 4631, de 11/08/2020. 
 
- O prazo para que o requerente promovesse a execução da obra terminou em 11/01/2021, 
pelo que, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 71.ºdo RJUE, a comunicação 
prévia para a realização de operações urbanísticas caduca de as obras não forem 
concluídas dentro do prazo fixado para o efeito. 
 
- Através do requerimento n.º 262/21, datado de 15/04/2021, vem o proprietário do prédio, 
Sérgio Emanuel Mendes Henriques, requerer uma licença especial para conclusão da 
obra, a qual apenas pode ser solicitada quando as obras já tenham atingido um elevado 
estado de execução, mas a licença ou comunicação prévia haja caducado; 
 
 - Pressupôs o requerente que a caducidade da comunicação prévia já se operou 
automaticamente, pelo que considera-se estarem reunidas condições para a dispensa da 
sua audiência prévia pela Câmara, conforme o disposto no artigo 124.º do CPA – Código do 
Procedimento Administrativo, que refere que a audiência dos interessados pode ser 
dispensada quando “os interessados já se tiverem pronunciado no procedimento sobre as 
questões que importem à decisão e sobre as provas produzidas”; 
 
A Câmara Municipal, verificando que na presente data se encontra ultrapassado o 
prazo previsto para a execução da obra de construção de edifício de habitação 
(moradia) e de muros de vedação, incidente sobre um prédio sito na Rua Professor Dr. 
José Custódio de Morais, lote 46, Gaeiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 14204  
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e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 16914, foi apresentado 
procedimento comunicação prévia, ao qual foi atribuído o numero de processo 
camarário 202/18, com data de entrada em 28/05/2018, para execução de trabalhos por 
um período de 12 meses, objeto de prorrogações concedidas ao abrigo da lei, cuja 
validade terminou em 11/01/2021, sem que a obra se encontre concluída, no uso da 
competência conferida pelo nº 5 do referido artigo 71.º do RJUE - Regime Jurídico de 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, delibera: 
 
DECLARAR A CADUCIDADE do procedimento de comunicação prévia relativo à obra 
de construção de edifício de habitação (moradia) e de muros de vedação, a que foi 
atribuído o número de processo camarário 202/18, incidente sobre um prédio sito na 
Rua Professor Dr. José Custódio de Morais, lote 46, Gaeiras, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob 
o número 14204 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 16914, ao 
abrigo do disposto na alínea d) do n.º 3 do mencionado artigo 71.º. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

18. Req.º nº 262/21, datado de 15/04/2021 - Proc.º n.º 202/18, datado de 28/05/2018- 
Sérgio Emanuel Mendes Henriques (concessão de licença especial) 

 
272 - Presente processo referente Comunicação previa relativa à obra de construção de 
edifício de habitação (moradia) e de muros de vedação, a que foi atribuído o número de 
processo camarário 202/18, incidente sobre um prédio sito na Rua Professor Dr. José 
Custódio de Morais, lote 46, Gaeiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 14204 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo número 16914, objeto de comunicação prévia, para execução de 
trabalhos por um período de 12 meses, com taxas pagas pela guia de receita n.º 10357, de 
17/08/2018, e de concessão de prorrogação de prazo para conclusão da obra, ao abrigo do 
previsto nos n.º 5 e n.º 6 do artigo 58.º do RJUE, com término em 11/01/2021; 
 
Presente pedido de concessão de licença especial para conclusão de obras inacabadas, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 136/2014, de 09/09, registado sob o requerimento n.º 262/21, datado de 15/04/2021, 
subscrito pelo proprietário do prédio, Sérgio Emanuel Mendes Henriques; 
 
Presente deliberação camarária a declarar a caducidade do procedimento de comunicação 
prévia, ao qual foi atribuído o numero de processo camarário 202/18, com data de entrada em 
28/05/2018, para execução de trabalhos por um período de 12 meses, objeto de prorrogações 
concedidas ao abrigo da lei, cuja validade terminou em 11/01/2021, por se encontrar 
ultrapassado o prazo previsto para a execução da obra, sem que a mesma se encontre 
concluída, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do RJUE. 
 
Presente parecer dos serviços sobre o assunto, datado de 04/05/2021. 
 
Após análise da pretensão a Câmara Municipal delibera: 
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DEFERIR o pedido de licença especial para conclusão da obra ao abrigo do disposto no 
n.º 1 do artigo 88.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.136/2014, de 
09/09, apresentado por Sérgio Emanuel Mendes Henriques, em virtude das obras de 
construção de edifício de habitação (moradia) e de muros de vedação, a que foi 
atribuído o número de processo camarário 202/18, incidente sobre um prédio sito na 
Rua Professor Dr. José Custódio de Morais, lote 46, Gaeiras, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 14204 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 16914, terem já 
atingido um elevado grau de execução, não se vislumbrarem motivos que conduzam à 
determinação da demolição da edificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

19. E/2711/2021 - 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. 

 
273 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/2711/2021, datado de 
05/02/2021, 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 do Sol, freguesia concelho de Marinha 
Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 16/03/2021, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 26/04/2021 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 dos 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 8,00 metros de vala, a levar a cabo em Rua do Sol, 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; 
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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. 
 
 

20. E/1338/2021/1 - 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. 

 
274 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/1338/2021, datado de 
05/02/2021, 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 Sociedade Recreativa 1º de Maio e 
Rua dos Outeirinhos, freguesia concelho de Marinha Grande. 
 
Presente pareceres técnicos da Divisão de Qualidade de Vida, datados de 11/02/2021 e de 
10/03/2021, sobre o assunto, bem como despacho proferido em 05/05/2021 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 dos 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 de vala, a levar a cabo em Rua Sociedade Recreativa 1º de Maio e Rua 
dos Outeirinhos, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 

a) Os pavimentos devem ser repostos nas devidas condições; 
b) Face ao bom estado de conservação do pavimento, sem cortes ou reparações, 

deverão Remoção de pavimento existente, incluindo fresagem da camada 
betuminosa na envolvente exterior às zonas de corte, carga, transporte e 
descarga de produtos sobrantes a vazadouro certificado para tratamento 
destes resíduos, abertura de caixa com uma profundidade igual à espessura 
dos pavimentos a aplicar, incluindo carga, transporte e descarga de produtos 
sobrantes a operador certificado, e reposição do pavimento, de acordo com a 
situação existente, incluindo fornecimento e aplicação de camada em agregado 
britado de granulometria extensa (ABGE), e de camada em betão betuminoso 
AC 14 surf ligante, 50/70 (BB) com granito ou basalto incluindo, rega de 
impregnação betuminosa em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta à 
taxa de 1.5kg/m2, com espessuras idênticas às existentes, todos os trabalhos e 
materiais. 
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c) 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.  

d) 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; 

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

f) 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. 
 
 

21. Req. n.º 94/21, de 2021/02/04 - PC n.º 432/16, de 2016/10/13 - Santa Casa da 
Misericórdia da Marinha Grande 

 
275 - Presente requerimento n.º 94/21, datado de 04/02/2021, subscrito por Santa Casa da 
Misericórdia da Marinha Grande, com o NIPC 500 892 113, com sede na rua Fonte dos 
Ingleses, n.º 69, Outeirinhos, freguesia e concelho da Marinha Grande, titular do processo de 
licenciamento de obras de urbanização, designadamente licenciamento de obras de 
requalificação de arruamentos urbanos, com o número de processo n.º 432/16, com Alvará 
de Obras de Urbanização n.º 4/18, emitido em 29/06/2018, tendo em vista dotar o prédio sito 
nas ruas D. Júlia Soares Vieira Matias e de Fontenay-sous-Bois, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, das infraestruturas necessárias a servir o edifício destinado a unidade de 
cuidados continuados integrados, licenciado no âmbito do processo 509/15, nomeadamente, 
de infraestrutras viárias, rede de abastecimento de águas, rede de drenagem de águas 
residuais domésticas, rede de drenagem de águas residuais pluviais, a solicitar a receção 
provisória das referidas obras de urbanização efetuadas. 
 
Presente relatório da Comissão de Vistorias, e Auto de Vistoria, ambos datados de 
05/05/2021, referindo que é possível proceder à receção provisória das obras de 
urbanização em causa. 
 
Após análise da pretensão, bem como do relatório da Comissão de Vistorias e do 
respetivo Auto de Receção Provisória, a Câmara delibera: 
 
Aceitar a Receção Provisória das Obras de Urbanização supra referidas, 
nomeadamente infraestrutras viárias, rede de abastecimento de águas, rede de 
drenagem de águas residuais domésticas, rede de drenagem de águas residuais 
pluviais, nos termos do disposto no artigo 87.º do Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e MANDAR 
LIBERTAR o montante de 30.040,11 € (trinta mil euros, quarenta euros e onze 
cêntimos), correspondente a 90% do montante remanescente da caução prestada como 
garante da boa e regular execução das respetivas obras de urbanização, mediante  
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depósito efetuado na Tesouraria da Câmara Municipal, conforme guia de receita n.º 
2018/1/1049, de 25/06/2018, no montante inicial de 48.545,10 € (quarenta e oito mil, 
quinhentos e quarenta e cinco euros e dez cêntimos), objeto de redução  nos termos da 
alínea b) do n.º 4 do artigo 54º do RGEU, o valor da caução para garantir a boa e regular 
execução das obras a que se reporta o alvará de obras de urbanização n.º 4/18, de 
29/06/2018, de em virtude das alterações apresentadas às obras em causa, conforme de 
deliberação tomada na reunião de Câmara de 20/01/2020, para 33.377,90 €, (trinta e três 
mil, trezentos e setenta e sete euros e noventa cêntimos), ficando retido o montante de 
3.337,79 € (três mil trezentos e trinta e sete euros e setenta e nove cêntimos), até à 
receção definitiva das referidas obras de urbanização, de acordo com o previsto na 
alínea b) do n.º 4 e no n.º 54 do artigo 54.º do RJUE, conforme quadro infra. 
 

Componente 
 Montante 

orçamentado  
Redução Montante retido 

Infraestruturas viárias           12 135,50 €  90%      10 921,95 €          1 213,55 €  

Rede de abastecimento de 
águas 

            2 998,50 €  90%        2 698,65 €             299,85 € 

Rede de drenagem de águas 
residuais domésticas 

            1 212,20 €  90%        1 090,98 €             121,22 €  

Rede de drenagem de águas 
residuais pluviais  

            7 181,70 €  90%      6 463,53 €             718,17 €  

Muro de contenção de terras              9 850,00 €  90%       8 865,00 €             985,00 €  

  
  

        33 377,90 €        30 040,11 €        3 337,79 €  

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

22. CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 – TROÇO 1 – CP N.º 19/2020” – 

SUSPENSÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Como é possível termos adjudicado uma obra num terreno que não é da Câmara e sem que 
tivessem um acordo de cedência do proprietário. 
Podia até ser um pequeno detalhe, mas esta parcela CR4 é mais de metade do comprimento 
da ciclovia a efetuar. 
A solução é encurtar a largura da ciclovia. 
Cumpre as normas de distância entre os utilizadores quando se cruzam? 
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Vamos ter aquela obra suspensa 60 dias, com a perturbação de quem lá passa diariamente 
e são milhares de cidadãos 
Para além disso o técnico constata agora que também terá de haver trabalhos 
complementares dado que no projeto não foram considerados trabalhos da EDP. Como é 
possível?” 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que se está a discutir uma suspensão parcial, a obra 
não fica parada. Não foi possível encontrar o proprietário para fazer a cedência e alargar já, 
mas a área de passeio fica igual ao que está feito 
 

Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
276 - Presente informação da DQV, com a ref.ª SMV/16/2021, 05 de maio de 2021, que se 
dá por integralmente reproduzida, propondo, no âmbito do contrato da empreitada 
“CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A ER 242-2 - TROÇO 1”, i) a suspensão da 
componente Pavimentação – capítulo 3, por um período estimado de 60 dias, com efeitos a 
partir do dia 3 de maio de 2021, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 365º do Código 
dos Contratos Públicos, devido à necessidade de aprovação de trabalhos complementares e 
a ii) a suspensão da componente das Infraestruturas elétricas – Subcapítulo 4.4, por um 
período estimado de 30 dias, com efeitos a partir do dia 26 de abril de 2021, ao abrigo do 
disposto na alínea a) do artigo 297º do Código dos Contratos Públicos, devido à ausência da 
cedência da parcela CR4 necessária para consolidar a ciclovia de acordo com o projeto 
aprovado. 

 
Assim, a Câmara Municipal, no seguimento da informação com a ref. smv/ 16/2021 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 
componente Pavimentação – capítulo 3, por um período estimado de 60 dias, com 
efeitos a partir do dia 3 de maio de 2021, devido à necessidade de aprovação de 
trabalhos complementares. 

 
Mais delibera executar a obra em função do espaço que integra o domínio público, 
atendendo ao facto não haver cedência da Parcela CR4, por impossibilidade de 
localizar o proprietário, de nacionalidade francesa e residente fora do território 
nacional. 

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

 
23. Ratificação do despacho de isenção de taxas para a emissão de licença 

especial de ruído. 
 
277 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
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Através da E/4573/2021, a Sociedade de Instrução e Recreio 1º Maio, solicitou a isenção de 
taxas para a emissão da licença especial de ruído, ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 3, 
alínea a), do Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, na redação 
atual. 
 
Considerando que a iniciativa se realizou no dia 01 de maio de 2021; 
 
Considerando que a câmara reúne ordinariamente no dia 09 de maio de 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, o Vice-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, na redação atual, ratificar o despacho do 
Vice-Presidente, datado de 30 de abril de 2021, respeitante à isenção das taxas para a 
emissão da licença especial de ruído, requerida pela Sociedade de Instrução e Recreio 
1º Maio, para realização das atividades inerentes às Comemorações do centenário da 
coletividade, no dia 01 de maio de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

24. Averbamento do espaço comercial destinado a café no Mercado Municipal da 
Praia da Vieira 

 
278 - Presente requerimento com registo de entrada E/11629, de 02 de novembro de 2020, 
em que Idília Maria Gouveia Letra Leal, na qualidade de concessionária do espaço comercial 
destinado a café no Mercado Municipal da Praia da Vieira, solicita à Câmara o averbamento 
da concessão para o nome do seu marido, Mário Pinheiro Leal, em virtude de se ter 
aposentado; 
 
Presente a informação jurídica nº 130/2021-FO, de 21 de janeiro, do Gabinete Jurídico, 
anexa à presente, que enquadra legalmente o pedido. 
 
Considerando que o motivo invocado pela concessionária para o averbamento se enquadra 
na alínea a) do nº 1 do artigo 36.º do Regulamento dos Mercados Municipais da Marinha 
Grande; 
 
Considerando que o Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, 
Serviços e Restauração (RJAEACSR), aprovado pelo Decreto-Lei nº 10/2015, de 16 de 
janeiro, na redação atual, não estabelece qualquer impedimento à cedência do direito de 
concessão; 
 
Considerando a importância da manutenção do Mercado Municipal e dos seus vendedores 
para escoamento da produção dos pequenos produtores agrícolas, bem como para a 
economia local; 
 



 

Página 43 de 70 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 10/05/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando que o pedido foi instruído com os documentos que permitem sustentar a 
legitimidade da requerente, estão reunidos os requisitos para a autorização do averbamento 
do espaço comercial destinado a café no Mercado Municipal da Praia da Vieira; 
  
Assim, nos termos da alínea ee) do nº1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, 
conjugado com o artigo 71.º do RJAEACSR e com o artigo 36.º do Regulamento dos 
Mercados Municipais da Marinha Grande, a Câmara Municipal delibera autorizar o 
averbamento do espaço comercial destinado a café no Mercado Municipal da Praia da 
Vieira para o nome de Mário Pinheiro Leal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 
 

25. OFERTA DE LIVROS DE FICHAS AOS ALUNOS DO 1.º, 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE, NO ANO LETIVO 2021/2022, 
PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCATIVOS E PROMOÇÃO DO SUCESSO 

ESCOLAR. 

 
Presente a seguinte proposta: 
 
Presente informação n.º I/722/2021, de 20 de abril de 2021 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, que se dá por integralmente reproduzida, relativa à oferta de livros de fichas de trabalho 
aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, pertencentes aos 3 agrupamentos de escolas do 
concelho da Marinha Grande. 
 
Presente informação jurídica de 23 de abril de 2021, referindo que de mantém os fundamentos de 
facto e de direito expressos em setembro de 2020, os quais são extensivos à oferta, pelo Município, 
das fichas de trabalho a todos os alunos do 3º ciclo. 
 
Considerando que foi deliberado em reunião de câmara extraordinária, datada de 16/09/2020, fornecer, 
de forma gratuita, as fichas de trabalho a todos os alunos do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico público 
pertencentes aos três agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande, no ano letivo 
2020/2021, com vista a garantir o desenvolvimento dos projetos educação e promoção do sucesso 
escolar, no uso da competência prevista na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual. 
 
Considerando que para o ano letivo de 2021/2022 se pretende alargar esta medida também a todos os 
alunos do 3.º ciclo do ensino básico, prosseguindo uma lógica de progressividade. 
 
Considerando que a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, estabelece o quadro de 
atribuições e competências das autarquias locais;  
 
Considerando que no referido diploma legal, os municipios possuem atribuições e competências no 
domínio da educação, conforme estabelecido na alínea d) n.º 2 do artigo 23.º e alínea ee) n.º 1 do 
artigo 33.º;  
 
Considerando que nos termos da alínea hh) do n.º 1 do mesmo artigo (artigo 33.º), compete à câmara 
municipal deliberar no domínio da ação social escolar, designadamente no que respeita à alimentação, 
alojamento e atribuição de auxílios económicos a estudantes; 
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Considerando que ao abrigo das suas atribuições e competências, cabe à Câmara Municipal definir as 
suas próprias políticas educativas que não se esgotam, nas medidas constantes do regime da ação 
social escolar, comparticipada pelo Estado, previsto no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, na sua 
redação mais atual, o qual define, se assim podemos simplificar, os mínimos dos apoios que o Estado 
pode assegurar. Faz-se notar que este regime também contempla no conjunto dos benefícios a 
conceder, livros e outro material escolar (nº 2 do art.º 28.º). 
 
Considerando que todos têm direito à educação e que compete ao estado a promoção da 
democratização da educação e as demais condições para que a educação contribua para a igualdade 
de oportunidades, consagrado pelo artigo 73.º da Constituição da República Portuguesa. 
 
Considerando que nos termos do artigo 74.º da Constituição da República Portuguesa, na realização 
da política de ensino incumbe ao estado assegurar o ensino básico universal, e gratuito, 
estabelecendo-se progressivamente medidas com vista à gratuitidade de todos os graus de ensino. 
 
Considerando que o município da Marinha Grande, na persecução destas medidas, iniciou a 
distribuição gratuita dos manuais escolares e fichas de trabalho aos alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico púbico, no ano letivo de 2010/2011, ou seja, há mais de 10 anos que esta medida se encontra 
em prática no concelho, com o objetivo de apoiar as famílias e promover o sucesso escolar dos alunos. 
 
Complementarmente, o Governo, iniciou a política de gratuitidade dos manuais escolares aos alunos 
do 1.º ano do 1.º ciclo no ano letivo de 2016/2017, como experiência piloto, tendo prossecução no ano 
letivo seguinte, a todos os alunos do 1.º ciclo, alargando-se posteriormente essa medida aos restantes 
níveis de ensino da escolaridade obrigatória, designadamente, 2.º, 3.º ciclo do ensino básico e 
secundário. 
 
Considerando que esta medida continua em curso no presente ano letivo, estabelecendo uma 
cobertura total, através de utilização gratuita dos manuais escolares, a todos os alunos do ensino e em 
todos os níveis de ensino, da escolaridade obrigatória, em cumprimento do disposto na alínea e) no n.º 
1 do artigo 74.º da Constituição. 
 
Considerando que de fora destas medidas, ficou o material didático nomeadamente os livros de fichas, 
que apesar de não ser obrigatório, é considerado fundamental para garantir o ensino, a aprendizagem 
e o sucesso educativo e, com a sua utilização diária, garantir a preservação dos manuais escolares, 
que são adotados em regra pelo período de 4 anos. 
 
Considerando que este material é um encargo anual diretamente suportado pelas famílias e pelos 
respetivos encarregados de educação, havendo por isso a necessidade de suprir essa lacuna na 
prossecução do ensino universal e gratuito, aos alunos do concelho da Marinha Grande, permitindo 
com isso a igualdade de oportunidade de acesso e sucesso escolar. 
 
Considerando que no atual contexto da pandemia da Covid-19 e dos impactos de diversa natureza, que 
todas as medidas de contenção e de combate à propagação da doença já causaram, e ainda estão a 
causar, nas economias dos agregados familiares dos alunos, justificam-se, medidas excecionais que 
ajudem as famílias a ultrapassar estes impactos, sem prejuízo para o sucesso escolar das crianças e 
jovens, podendo esta ser considerada, pela autarquia, como mais uma medida de apoio nesse âmbito. 
 
Considerando que o facto do Município da Marinha Grande não ter, ainda, deliberado aceitar as 
transferências de competências em matéria de educação, previstas no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 
de janeiro, não é, de per si, impeditivo da criação de outras politicas públicas municipais, na área da 
ação social escolar, designadamente de concessão de outros apoios educativos à sua comunidade, 
para além dos que estão definidos por lei, no quadro da autonomia administrativa e financeira de que 
gozam as autarquias locais, respeitados que sejam os princípios gerais da atividade administrativa e os 
princípios gerais da atividade financeira. 
 
Considerando que foi solicitado parecer jurídico à DJA sobre a legitimidade de manter o alargamento, 
no ano letivo 2021/2022, do referido apoio aos alunos do 3.º ciclo do ensino básico. 
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Considerando, por último, que se mantêm os pressupostos jurídicos que relevaram para a oferta das 
fichas de trabalho aos alunos do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico da rede pública no ano letivo de 
2020/2021, os quais são extensivos, à oferta pelo Município, das fichas de trabalho a todos os alunos 
do 3.º ciclo. 
 
A Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera fornecer de forma gratuita as 
fichas de trabalho a todos os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico público pertencentes 
aos três agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande, com vista a garantir o 
desenvolvimento dos projetos educativos e promoção do sucesso escolar, no ano letivo de 
2021/2022. 
 
Mais delibera iniciar os procedimentos de aquisição das fichas de trabalho para os todos os 
alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico público, pertencentes aos três agrupamentos de 
escolas do concelho da Marinha Grande. 

 
 
Os Srs. Vereadores do MpM solicitaram informação sobre o enquadramento orçamental. 
 
Após a discussão havida, todos concordaram em retirar o último parágrafo, uma vez que 
aquilo que está em causa é apenas o início do procedimento e não a aquisição.  
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que as Vereadoras da CDU se congratulam 
com esta deliberação e faz sentido que assim seja, tal como a oposição já tinha referido no 
ano passado. 
 
Assim, foi tomada a seguinte deliberação: 
 
279 - Presente informação n.º I/722/2021, de 20 de abril de 2021 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, que se dá por integralmente reproduzida, relativa à oferta de 
livros de fichas de trabalho aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, pertencentes 
aos 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande. 
 
Presente informação jurídica de 23 de abril de 2021, referindo que de mantém os 
fundamentos de facto e de direito expressos em setembro de 2020, os quais são extensivos 
à oferta, pelo Município, das fichas de trabalho a todos os alunos do 3º ciclo. 
 
Considerando que foi deliberado em reunião de câmara extraordinária, datada de 
16/09/2020, fornecer, de forma gratuita, as fichas de trabalho a todos os alunos do 1.º e 2.º 
ciclo do ensino básico público pertencentes aos três agrupamentos de escolas do concelho 
da Marinha Grande, no ano letivo 2020/2021, com vista a garantir o desenvolvimento dos 
projetos educação e promoção do sucesso escolar, no uso da competência prevista na 
alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 
 
Considerando que para o ano letivo de 2021/2022 se pretende alargar esta medida também 
a todos os alunos do 3.º ciclo do ensino básico, prosseguindo uma lógica de progressividade. 
 
Considerando que a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, estabelece o 
quadro de atribuições e competências das autarquias locais;  
 
Considerando que no referido diploma legal, os municípios possuem atribuições e 
competências no domínio da educação, conforme estabelecido na alínea d) n.º 2 do artigo 
23.º e alínea ee) n.º 1 do artigo 33.º;  
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Considerando que nos termos da alínea hh) do n.º 1 do mesmo artigo (artigo 33.º), compete 
à câmara municipal deliberar no domínio da ação social escolar, designadamente no que 
respeita à alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a estudantes; 
 
Considerando que ao abrigo das suas atribuições e competências, cabe à Câmara Municipal 
definir as suas próprias políticas educativas que não se esgotam, nas medidas constantes do 
regime da ação social escolar, comparticipada pelo Estado, previsto no Decreto-Lei n.º 
55/2009, de 2 de março, na sua redação mais atual, o qual define, se assim podemos 
simplificar, os mínimos dos apoios que o Estado pode assegurar. Faz-se notar que este 
regime também contempla no conjunto dos benefícios a conceder, livros e outro material 
escolar (nº 2 do art.º 28.º). 
 
Considerando que todos têm direito à educação e que compete ao estado a promoção da 
democratização da educação e as demais condições para que a educação contribua para a 
igualdade de oportunidades, consagrado pelo artigo 73.º da Constituição da República 
Portuguesa. 
 
Considerando que nos termos do artigo 74.º da Constituição da República Portuguesa, na 
realização da política de ensino incumbe ao estado assegurar o ensino básico universal, e 
gratuito, estabelecendo-se progressivamente medidas com vista à gratuitidade de todos os 
graus de ensino. 
 
Considerando que o município da Marinha Grande, na persecução destas medidas, iniciou a 
distribuição gratuita dos manuais escolares e fichas de trabalho aos alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico púbico, no ano letivo de 2010/2011, ou seja, há mais de 10 anos que esta 
medida se encontra em prática no concelho, com o objetivo de apoiar as famílias e promover 
o sucesso escolar dos alunos. 
 
Complementarmente, o Governo, iniciou a política de gratuitidade dos manuais escolares 
aos alunos do 1.º ano do 1.º ciclo no ano letivo de 2016/2017, como experiência piloto, tendo 
prossecução no ano letivo seguinte, a todos os alunos do 1.º ciclo, alargando-se 
posteriormente essa medida aos restantes níveis de ensino da escolaridade obrigatória, 
designadamente, 2.º, 3.º ciclo do ensino básico e secundário. 
 
Considerando que esta medida continua em curso no presente ano letivo, estabelecendo 
uma cobertura total, através de utilização gratuita dos manuais escolares, a todos os alunos 
do ensino e em todos os níveis de ensino, da escolaridade obrigatória, em cumprimento do 
disposto na alínea e) no n.º 1 do artigo 74.º da Constituição. 
 
Considerando que de fora destas medidas, ficou o material didático nomeadamente os livros 
de fichas, que apesar de não ser obrigatório, é considerado fundamental para garantir o 
ensino, a aprendizagem e o sucesso educativo e, com a sua utilização diária, garantir a 
preservação dos manuais escolares, que são adotados em regra pelo período de 4 anos. 
 
Considerando que este material é um encargo anual diretamente suportado pelas famílias e 
pelos respetivos encarregados de educação, havendo por isso a necessidade de suprir essa 
lacuna na prossecução do ensino universal e gratuito, aos alunos do concelho da Marinha 
Grande, permitindo com isso a igualdade de oportunidade de acesso e sucesso escolar. 
 
Considerando que no atual contexto da pandemia da Covid-19 e dos impactos de diversa 
natureza, que todas as medidas de contenção e de combate à propagação da doença já 
causaram, e ainda estão a causar, nas economias dos agregados familiares dos alunos,  
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justificam-se, medidas excecionais que ajudem as famílias a ultrapassar estes impactos, sem 
prejuízo para o sucesso escolar das crianças e jovens, podendo esta ser considerada, pela 
autarquia, como mais uma medida de apoio nesse âmbito. 
 
Considerando que o facto do Município da Marinha Grande não ter, ainda, deliberado aceitar 
as transferências de competências em matéria de educação, previstas no Decreto-Lei n.º 
21/2019, de 30 de janeiro, não é, de per si, impeditivo da criação de outras politicas públicas 
municipais, na área da ação social escolar, designadamente de concessão de outros apoios 
educativos à sua comunidade, para além dos que estão definidos por lei, no quadro da 
autonomia administrativa e financeira de que gozam as autarquias locais, respeitados que 
sejam os princípios gerais da atividade administrativa e os princípios gerais da atividade 
financeira. 
 
Considerando que foi solicitado parecer jurídico à DJA sobre a legitimidade de manter o 
alargamento, no ano letivo 2021/2022, do referido apoio aos alunos do 3.º ciclo do ensino 
básico. 
 
Considerando, por último, que se mantêm os pressupostos jurídicos que relevaram para a 
oferta das fichas de trabalho aos alunos do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico da rede pública 
no ano letivo de 2020/2021, os quais são extensivos, à oferta pelo Município, das fichas de 
trabalho a todos os alunos do 3.º ciclo. 
 
A Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea hh) do n.º 1 do artigo 
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera fornecer de 
forma gratuita as fichas de trabalho a todos os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino 
básico público pertencentes aos três agrupamentos de escolas do concelho da 
Marinha Grande, com vista a garantir o desenvolvimento dos projetos educativos e 
promoção do sucesso escolar, no ano letivo de 2021/2022. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade aprovada em minuta. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, proferiram a 
seguinte declaração de voto:  
“Ficamos agradados com o facto de esta oferta ser estendida ao 3.º ciclo, cf. propusemos na 
reunião de Câmara de 16.09.202, devendo a medida ser aplicada também ao ensino 
secundário. Considerando o conteúdo do parecer da divisão de desenvolvimento e 
cidadania, dos dois pareceres jurídicos juntos, mais concretamente da Dra. Ana Sousa e da 
Dra. Fernanda Oliveira, chefe da divisão jurídica e de apoio e técnica superior da mesma 
divisão, respetivamente, votamos a favor, contando, como lá se refere no parecer da Dra. 
Fernanda Oliveira, «...respeitados que sejam os princípios gerais da atividade administrativa 
e os princípios gerais da atividade financeira.».  
 
 

26. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE E O 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA 

 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente informação n.º I/748/2021 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania relativa à 
necessidade de realização de um Protocolo de Cooperação entre o Município da Marinha Grande e o 
Instituto Politécnico de Leiria, com vista à criação de uma Residência para Estudantes no concelho da 
Marinha Grande, a instalar num edifício propriedade do Município e que será reabilitado integralmente 
para o efeito. 
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Considerando a importância da criação desta infraestrutura, no que concerne à integração de jovens 
estudantes do ensino superior, recém-licenciados e investigadores, no âmbito da rede de cooperação 
com o Instituto Politécnico de Leiria; 
 
Considerando que esta Residência de Estudantes constitui um apoio à promoção de iniciativas de 
apoio à investigação e à inovação, no concelho da Marinha Grande, nomeadamente através do Centro 
para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto – CDRsp; 
 
Considerando a necessidade de estabelecer um protocolo que permita definir os termos da constituição 
de uma residência para Estudantes, tendo em vista o alojamento e integração de jovens estudantes do 
ensino superior, recém-licenciados e investigadores do Politécnico de Leiria; 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta e delibera, ao abrigo nas 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, no âmbito das 
competências ao nível do apoio do desenvolvimento de atividades de natureza social, cultural, 
educativa, estabelecer o presente protocolo com o Instituto Politécnico de Leiria, uma vez que 
se trata de uma iniciativa com elevado interesse educativo não só para o concelho, bem como 
para toda a região. 
 
Mais delibera aprovar a minuta de Protocolo a celebrar com o Instituto Politécnico de Leiria, em 
anexo à presente deliberação.”  

 
 
A Sr.ª Presidente fez a apresentação da proposta, dizendo que se trata de um protocolo de 
colaboração.  
O edifício vai ser sujeito a um projeto e este vai ser já adaptado a um edifício para residência 
de estudantes. A intenção é começar com este protocolo com o IPL, para ter a sua 
colaboração na execução dos projetos. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que aquilo que a Sr.ª Presidente referiu não 
está escrito. 
 
A Sr.ª Presidente disse que compreende as questões colocadas, e talvez devesse aqui 
estar uma cláusula que dissesse que o IPL vai colaborar no apoio técnico. 
Sugeriu, se os Srs. Vereadores estiverem de acordo, que se votasse hoje o documento e 
depois fazia-se a alteração e enviava-se para os Srs. Vereadores. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro leu a posição do MpM, que é a seguinte: 
 

“Pergunta 1: Em relação ao edifício 
·         Já foi feito um estudo prévio para perceber qual a aptidão para este programa? 
(por exemplo: segurança contra incêndios, a estrutura) ou a CMMG adquiriu o 
edifício, sem se estudar previamente o seu estado? De quantos quartos estamos a 
falar, por exemplo? Quantos alunos/investigadores se pretendem alojar? 
·         O edifício objeto do protocolo ainda não sofreu as obras necessárias ao fim a 
que se destina (residência de estudantes), certo? Qual o programa preliminar de 
recuperação deste edifício e qual o investimento em causa? 

 
Pergunta 2: Protocolo 

·         Estamos a fazer um protocolo antes do edifício estar pronto para quê?  
·         Quantos alunos/investigadores precisa o IPL de alocar a esta residência. 
·         Qual a vantagem para o Município deste protocolo? É um apoio direto ao polo 
que está na zona industrial? 
·         Este Protocolo é acordo que coloca todos os encargos do lado da CMMG e as 
contrapartidas do IPL? O que é que o IPL dá ao Município?  
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·         Quais as regras de utilização do edifício? Nada refere sobre o modelo de gestão 
da residência (sobre o pagamento do alojamento, os alunos pagarão uma 
mensalidade à CMMG ou ao IPL, ou o IPL paga uma renda ao Município, o que é 
que está em causa?) 
·         Quem vai assumir os custos da manutenção?  
·         As obras são custeadas apenas pela CMMG? 
·         Quem se responsabiliza por avaliar se a legislação assinalada a cor de laranja 
pelo IPL está atualizada, cf. descreve o email do Dr. Pedro Costa? 
·         Nota final: Acho notável que a CMMG seja a proprietária do edifício e quem 
elabore o protocolo seja o IPL 

  
Declaração  
Isto não é um protocolo, mas uma carta de intenções, com um horizonte de concretização 
indefinido. 
O documento é genérico não clarifica a assunção de responsabilidades efetivas e só deve 
ser elaborado depois do edifício estar adaptado para o fim a que se destina, devendo estar 
determinadas as condições de utilização do edifício, com a indicação de um fim claro em 
matéria de educação, que se constitua como uma vantagem para o desenvolvimento do 
ensino superior no concelho e para os alunos/investigadores que dele venham a usufruir.    
Nesta fase do processo, aquilo que faz sentido é aprovar uma carta de intenções, dado que 
o conteúdo deste protocolo não é mais do que isso, em que o Município demonstre a 
intenção de recuperar este edifício para acolhimento de alunos e investigadores.” 
  
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que tudo aquilo que a Sr.ª Presidente referiu 
não está neste protocolo. Adquirimos a Albergaria Nobre, que precisa de ser intervencionada 
com obras, e precisamos que o IPL nos diga como quer essa intervenção, mas não está aqui 
nada disso. Nunca viu um protocolo tão pobre. De protocolo só tem o nome. É um 
documento à imagem da Sr.ª Presidente, fraquinho. 
 
A Sr.ª Presidente disse que vai colocar à votação, e só sugeria a colocação de uma cláusula 
mais específica sobre a parte funcional a fornecer pelo IPL. O projeto e a obra são da 
Câmara. Vai pôr então à votação com a inclusão dessa cláusula, uma vez que está á 
vontade com o IPL para a incluir. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho voltou a referir que o documento não está em 
condições, uma vez que está em discussão uma coisa negociada com o IPL e agora vai a 
Câmara introduzir uma cláusula. Não aprova o documento como está porque não se faz uma 
alteração nas costas do parceiro da autarquia. Aconselha a Sr.ª Presidente a retirar o 
assunto e a trazê-lo nas devidas condições. 
 
Durante a reunião, e a pedido da Sr.ª Presidente, a Sr.ª Vereadora Célia Guerra contactou o 
IPL, que concordou com a inclusão do ponto 3 na Cláusula 1.ª, com a seguinte redação: 
“Tendo em vista estes fins, e a sua experiência na matéria, o Politécnico de Leiria prestará o 
apoio técnico necessário à Câmara Municipal na fase de estudo e elaboração dos projetos 
de arquitetura e especialidades para a construção da futura Residência de Estudantes.” 
 
A Sr.ª Presidente perguntou então aos Srs. Vereadores se estavam em condições de votar. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que apesar da introdução da cláusula 
continua a considerar que não se trata de um protocolo, mas apenas de uma carta de 
intenções, para noticiar em grandes parangonas. 
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Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
280 - Presente informação n.º I/748/2021 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania 
relativa à necessidade de realização de um Protocolo de Cooperação entre o Município da 
Marinha Grande e o Instituto Politécnico de Leiria, com vista à criação de uma Residência 
para Estudantes no concelho da Marinha Grande, a instalar num edifício propriedade do 
Município e que será reabilitado integralmente para o efeito. 
 
Considerando a importância da criação desta infraestrutura, no que concerne à integração de 
jovens estudantes do ensino superior, recém-licenciados e investigadores, no âmbito da rede 
de cooperação com o Instituto Politécnico de Leiria; 
 
Considerando que esta Residência de Estudantes constitui um apoio à promoção de 
iniciativas de apoio à investigação e à inovação, no concelho da Marinha Grande, 
nomeadamente através do Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto 
– CDRsp; 
 
Considerando a necessidade de estabelecer um protocolo que permita definir os termos da 
constituição de uma residência para Estudantes, tendo em vista o alojamento e integração 
de jovens estudantes do ensino superior, recém-licenciados e investigadores do Politécnico 
de Leiria; 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta e delibera, ao abrigo nas 
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, no âmbito das competências ao nível do apoio do desenvolvimento de 
atividades de natureza social, cultural, educativa, estabelecer o presente protocolo 
com o Instituto Politécnico de Leiria, uma vez que se trata de uma iniciativa com 
elevado interesse educativo não só para o concelho, bem como para toda a região. 
 
Mais delibera aprovar a minuta de Protocolo a celebrar com o Instituto Politécnico de 
Leiria, em anexo à presente deliberação, após a introdução do ponto 3 na Cláusula 1.ª, 
com a seguinte redação: 
 
“3. Tendo em vista estes fins, e a sua experiência na matéria, o Politécnico de Leiria 
prestará o apoio técnico necessário à Câmara Municipal na fase de estudo e 
elaboração dos projetos de arquitetura e especialidades para a construção da futura 
Residência de Estudantes.” 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

 
 

27. APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESPORTO FEDERADO. REGRESSO AOS 

TREINOS E COMPETIÇÕES. FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS ANTIGÉNICOS 

SARS-COV– 2 – ALTERAÇÃO DELIBERAÇÃO 26 DE ABRIL DE 2021 

 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Neste apoio estão incluídas todas as associações do concelho? 
Se existir alguma associação que não esteja incluído o que deveria fazer? 
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No início da semana passada uma associação contactou-me dizendo que tinha enviado um 
email à vereadora do desporto a perguntar se porventura o município ajudaria os clubes e 
associações locais na testagem dos seus atletas e associados. E no mesmo email perguntou 
quais os procedimentos que a associação deve tomar no sentido de receber tal apoio. Até ao 
momento não recebeu qualquer resposta.” 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que estão aqui contempladas todas as associações 
do concelho que estão legalmente constituídas. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
281 - Presente informação n.º 801/2021 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania que 
se dá conta da necessidade da atualização do número de atletas de formação e respetivos 
técnicos de formação desportiva. 
 
Presente deliberação de câmara municipal de 26 de abril relativo à atribuição de testes 
rápidos antigénicos para o SARS CoV– 2, a realizar nos termos da Norma n.º 019/2020 da 
DGS, de 26 de outubro de 2020, atualizado em 26 de março de 2021, para os atletas de 
formação até aos 15 anos e respetivos técnicos de formação. 
 
Considerando que na data da realização da caraterização da informação os atletas, nos 
escalões etários dos 15 aos 18 anos, iriam ser previamente testados para SARS-CoV-2 
pelos respetivos estabelecimentos de ensino, no entanto, o concelho da Marinha Grande 
não avançou para a fase seguinte de desconfinamento, definida na Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março. 
 
Considerando que os testes laboratoriais para o SARS CoV – 2, realizados pelos 
respetivos estabelecimentos de ensino, não cumpriam com a antecedência de 72 horas 
antes do início das atividades, ficando por isso inválidos para a retoma das atividades 
desportivas, por parte de todos os praticantes de escalões de formação de modalidades de 
médio e alto risco. 
 
Considerando por esse motivo os atletas nos escalões etários dos 15 aos 18 anos não 
podem ser prejudicados pela impossibilidade de serem apoiados na realização dos testes 
laboratoriais para o SARS CoV – 2 e por esse motivo, devem ser equiparados aos aletas 
até esse escalão etário. 
 
Considerando que a retoma da prática desportiva, em contexto de treino e competição, 
deve ser efetuada de forma faseada, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 19/2021, de 13 de março. 
 
Considerando o impacto das medidas de contingência e controlo da pandemia SARS-CoV 
– 2, fez-se notar em todos os setores da sociedade, nomeadamente no desporto. 
 
Considerando que a retoma da atividade das organizações desportivas não poderá ser 
feita sem que se encontre o importante equilíbrio entre esse regresso e a segurança que o 
mesmo tem que garantir a atletas e demais agentes desportivos. 
 
Considerando a Orientação nº 036/2020 da DGS de 25 de agosto de 2020, atualizada a 31 
de março de 2021 – Desporto e Competição Desportiva, onde são definidas orientações 
específicas que permitem um regresso aos treinos e competições em segurança 
minimizando o risco de transmissão do SARS-CoV – 2; 
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Considerando a atividade física como instrumento económico de saúde pública e bem-
estar. 
 
Considerando que a Câmara Municipal reconhece a importância do trabalho desenvolvido 
pelas diversas Associações locais com competições federadas, em prol da formação 
humana dos jovens e na dinamização e divulgação desportiva do concelho. 
 
Considerando que nos termos do ponto n.º 23 da Orientação nº 36/2020 da DGS “para a 
retoma das atividades desportivas é obrigatório a apresentação de um resultado negativo 
num teste laboratorial para o SARS CoV – 2, realizado nos termos da Norma 19/2020 da 
DGS até 72 horas antes do início das atividades, por parte de todos os praticantes de 
escalões de formação de modalidades de médio e alto risco”. 
 
Considerando que no ponto n.º 21 referente da mesma Orientação “É fortemente 
recomendado que os Clubes e Federações promovam a realização de teste laboratoriais 
para SARS-CoV -2 aos praticantes das modalidades desportivas”. 
 
Considerando que no Anexo 3 da Orientação n.º 36/2020 estão identificadas as 
modalidades desportivas em função do nível de estratificação de risco. 
 
Considerando que no concelho da Marinha Grande foram caraterizadas as associações e 
as respetivas modalidades, em função do fator de risco determinado pela DGS, que estão 
obrigadas à realização de testes laboratoriais para o SARS CoV – 2. 
 
Considerando que os testes rápidos antigénicos para SARS-CoV–2 são considerados 
testes laboratoriais, nos termos do ponto 4.b. da Orientação n.º 019/2020 da DGS. 
 
Considerando que os testes rápidos antigénicos para SARS-CoV–2 tem um custo 
estimado de 6,00€. 
 
Considerando que os municípios possuem um papel fundamental como agentes de saúde 
pública com o intuito de mobilizar a sociedade para as medidas de contingência e controlo 
da pandemia SARS-CoV–2. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio do desporto e da 
saúde, nos termos das alíneas d) e e) do n.º 2, do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua redação atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a 
competência para apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 
recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a 
promoção da saúde e prevenção das doenças; 
 
Assim, a Câmara Municipal, de acordo com competência prevista na alínea u) do n.º 
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual (Regime Jurídico das Autarquias Locais), delibera alterar a quantidade de 
testes rápidos antigénicos para o SARS CoV– 2 constantes na deliberação de 
Câmara Municipal de 26 de abril de 2021, de acordo com as seguintes: 
 
Na deliberação de câmara municipal de 26 de abril de 2021, onde refere: 

 
 



 

Página 53 de 70 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 10/05/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 14 

Entidade  NIPC Modalidade 

N.º estimado de 

atletas  

(até aos 15 anos) 

N.º estimado de 

técnicos de 

formação 

Valor benefício 

Associação Cultural e Recreativa da 

Comeira 
500787654 Judo 5 1 36,00€ 

Atlético Clube Marinhense  501224254 Futebol 150 15 990,00€ 

Clube Desportivo da Garcia  501395369 Futebol 62 16 468,00€ 

EAS - Academia de Futebol da Marinha 

Grande 
509495281 Futebol 40 5 270,00€ 

Industrial Desportivo Vieirense 501254242 Futebol 112 24 816,00€ 

Judo Clube da Marinha Grande 506889955 Judo 25 2 162,00€ 

Sociedade de Instrução e Recreio 1º de 

Maio 
501056467 Andebol 115 10 750,00€ 

Sport Lisboa Marinha  501219340 Futebol 140 20 960,00€ 

Sport Operário Marinhense  501417702 Voleibol 17 3 120,00€ 

Sporting Clube Marinhense 501150544 

Basquetebol, 

Hóquei em 

Patins 

98 12 660,00€ 

 
Deve ser alterado para: 
 

Entidade  NIPC Modalidade 

N.º de atletas (até aos 18 

anos) e técnicos de 

formação 

Valor estimado 

do benefício  

Associação Cultural e Recreativa da 

Comeira 
500787654 Judo 6 36,00 € 

Atlético Clube Marinhense  501224254 Futebol 209 1.254,00 € 

Clube Desportivo da Garcia  501395369 Futebol 75 450,00 € 

EAS - Academia de Futebol da Marinha 

Grande 
509495281 Futebol 67 402,00 € 

Grupo Desportivo “Os Vidreiros”  500885044 Futebol 25 150,00 € 

Industrial Desportivo Vieirense 501254242 Futebol 200 1.200,00 € 

Judo Clube da Marinha Grande 506889955 Judo 35 210,00 € 

Sociedade de Instrução e Recreio 1º de 

Maio 
501056467 Andebol 105 630,00€ 

Sport Lisboa Marinha  501219340 Futebol 160 960,00€ 

Sport Operário Marinhense  501417702 Voleibol 75 450,00€ 

Sporting Clube Marinhense 501150544 
Basquetebol, 

 Hóquei em Patins 
139 834,00€ 

 



 

Página 54 de 70 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 10/05/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais delibera que: 
 
- a entrega dos testes rápidos antigénicos para o SARS CoV– 2 esteja condicionado 
ao cronograma de levantamento gradual de medidas de confinamento, no âmbito do 
combate à pandemia da doença COVID-19, constante no anexo I da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março. 
- os testes rápidos antigénicos para o SARS CoV-2 são disponibilizados, mediante o 
preenchimento de um termo de responsabilidade, em que cada entidade será 
responsável pela aplicação dos mesmos. 
- os testes rápidos antigénicos para o SARS CoV-2 são aplicados exclusivamente 
por equipa médica da responsabilidade de cada entidade, devendo ser entregue à 
Câmara Municipal, no prazo máximo de 5 dias úteis, uma cópia do relatório sumário 
de aplicação, sem a identificação dos atletas e técnicos de formação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

28. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA DESPORTIVA EM 

2021- JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE –RENOVAÇÃO DA COBERTURA NO 

PAVILHÃO DO JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE. 

 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“O pavilhão é da Câmara. Qual a razão por que tem de ser o clube a fazer a renovação da 
cobertura? 
O valor atribuído 29.095,65 € é a totalidade do custo da obra com IVA incluído?” 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que a associação fez uma candidatura ao PRID e a 
Câmara deu o compromisso de apoiar em 1005 na renovação. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
282 - Presente deliberação de 15 de março de 2021, na qual a Câmara Municipal deliberou, 
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 do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento 
Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, 
Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma 
selecionada para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
Atividade Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/1257/2021  506889955 Judo Clube da Marinha Grande  
Renovação da cobertura no 
pavilhão do Judo Clube da 

Marinha Grande 
28 pontos 

 
Presente informação com n.º I/660/2021, de 6 de abril de 2021, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, o Judo Clube da Marinha Grande, preenche os requisitos previstos no artigo 6.º do 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a renovação da cobertura do 
pavilhão do Judo Clube da Marinha Grande. 
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Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos das alíneas d), 
e), f), h) e m) do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as 
atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, 
bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos 
termos das alíneas o), p) e u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/188; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea o) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
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 16 Novembro2020 e publicado em DR a 1 de fevereiro de 2021, o qual já 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  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/1257/2021 506889955 
Judo Clube da 

Marinha Grande 

Renovação da cobertura 
no pavilhão do Judo 

Clube da Marinha Grande 
 

28 pontos 2018/A/188 29.095,65€ 
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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 

 
 

29. REVISÃO DO VALOR DA RENDA MENSAL, CORRESPONDENTE À FRAÇÃO SITA NA RUA 

ADRIANO MARQUES NOBRE, N.º 6, LOTE 21, CAMARNAL - MARINHA GRANDE, POR 

MOTIVOS DE ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO E RENDIMENTOS DO AGREGADO 

FAMILIAR. 

 
283 - Presente informação n.º 773 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
28 de abril de 2021, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da renda 
mensal, correspondente à habitação identificada em epígrafe, por motivos de alteração na 
composição e nos rendimentos do agregado familiar. 
 
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n. º2 do art.º 27.º do Regulamento de 
atribuição, de gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, 
há lugar à revisão da renda a pedido do arrendatário quando se verifique alteração na 
composição ou nos rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário comunicar o 
facto ao senhorio, no prazo máximo de 30 dias a contar da data da ocorrência. 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação 
atual, em conformidade com o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua 
redação atual, proceder à revisão do valor da renda da inquilina residente na fração 
sita na Rua Adriano Marques Nobre, n.º 6, lote 21, Camarnal – Marinha Grande, sendo 
o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 



 

Página 57 de 70 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 10/05/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 14 

 

MORADOR CASA DATA 
CONTRATO 

RENDA/21 
(maio) 

RENDA/21 
(julho) 

     

Rua Adriano Marques Nobre 6 24/08/2020 4,36€ 83,42€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de julho de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

30. PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II, PARA CANDIDATURA AO 

PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO CENTRO (CENTRO2020) – FORTALECER A 

COESÃO SOCIAL E TERRITORIAL 

 
Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente e-mail da Associação Novo Olhar II datado de 23 de março de 2021 a informar da intenção 
de candidatura ao Programa Operacional Regional do Centro (Centro 2020) - Fortalecer a coesão 
social e territorial e a endereçar convite ao Município para colaborar na qualidade de Parceiro, com 
vista à Inserção de Pessoas em Situação de Sem Abrigo - Domínio Temático da Inclusão Social e 
Emprego, em que os seus destinatários são as pessoas em risco de exclusão, nomeadamente em 
situação de sem-abrigo, independentemente da sua nacionalidade, origem racial ou étnica, religião, 
idade, sexo, orientação sexual, condição socioeconómica e condição de saúde física e mental. 
 
Presente informação social n.º 802/2021, relativa ao enquadramento social da Associação Novo Olhar 
II e da apresentação da candidatura ao Programa Centro 2020, para financiamento e alargamento do 
“Projeto de Apoio Social a Pessoas Sem-Abrigo - Casa 22”. 
 
Considerando que no ano 2020 estabeleceu-se um protocolo entre a Câmara Municipal da Marinha 
Grande e a Associação Novo Olhar II, com o objetivo de apoiar pessoas em situação de sem-abrigo na 
Marinha Grande, nomeadamente no âmbito do apoio social, com vista ao melhoramento das suas 
condições de vida assim como, promover a sua autonomia, implementando-se o “Projeto de Apoio 
Social a Pessoas Sem-Abrigo - Casa 22”. 
 
Considerando que no ano de 2021 a Associação Novo Olhar II, identificou e reportou a existência de 36 
pessoas em situação de sem-abrigo no Concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que a resposta dada até à presente data pelo “Projeto de Apoio Social a Pessoas Sem-
Abrigo - Casa 22” é manifestamente insuficiente para as pessoas em situação de sem-abrigo 
identificadas no Concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando o aviso de concurso para apresentação de candidaturas - Aviso nº Centro-30-2021-24 - 
Inserção de Pessoas em Situação de Sem Abrigo - Domínio Temático da Inclusão Social e Emprego, 
com términus a 30 de abril 2021, em que os seus destinatários são as pessoas em risco de exclusão, 
nomeadamente em situação de sem-abrigo, independentemente da sua nacionalidade, origem racial ou 
étnica, religião, idade, sexo, orientação sexual, condição socioeconómica e condição de saúde física e 
mental; 
 
Considerando que o “Projeto de Apoio Social a Pessoas Sem-Abrigo - Casa 22” apresentado a 
financiamento consiste em: 

1. Acompanhamento Psicossocial – Apoio na transição da Rua para Casa; Atendimento e 
acompanhamento psicológico e social. Mediação com as estruturas de saúde e de apoio 
social da área residencial; Ativação da proteção social e de saúde. Ativação dos recursos 
existentes na comunidade. Promoção da autonomização nas atividades da vida diária. 
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2. Oficinas Ocupacionais – Dinamização de atelier de aprendizagem com as seguintes 
temáticas: Costura, carpintaria, reciclagem e outras temáticas que surgem dependendo das 
competências individuais dos beneficiários e adequadas às suas características e 
vulnerabilidades Pessoas em Situação de Sem Abrigo. 

3. Ações de Informação e Sensibilização – Campanha de sensibilização dirigida a comunidade 
local, tendo em vista a prevenção e o combate á discriminação.  

4. Ações de capacitação e de formação pessoal, emocional e profissional – ações temáticas em 
grupo, em parceria com o Instituto de Emprego da Marinha Grande. Ações individuais e/ou em 
grupo dinamizadas pelos Gestores de caso, Mediador. 

5. Implementação e Dinamização do Gabinete Operacional de Recursos- Aquisição de 
equipamentos de suporte à integração das pessoas em situação de sem-abrigo em projetos 
de acesso a habitação individualizada em modelos de habitação à medida, nomeadamente 
mobiliário e eletrodomésticos. Apoio na utilização dos recursos da comunidade, na procura e 
arrendamento de casas e quartos no mercado imobiliário. Prepara as casas/quartos 
juntamente com os beneficiários. 

 
Considerando a importância e pertinência da Unidade de Alojamento Temporário, e do aumento da sua 
capacidade, como resposta a situações de pessoas em situação de sem-abrigo devidamente 
identificadas. 
 
Considerando que o processo já foi submetido a candidatura, encontrando-se em falta os termos da 
Parceria a estabelecer com o Município da Marinha Grande. 
 
Assim a Câmara Municipal analisou e delibera ao abrigo da competência conferida pela alínea u) 
do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, concordar com os 
termos do Protocolo de Colaboração a subscrever pela Presidente da Câmara Municipal, em 
representação do Município da Marinha Grande. 
 
Mais deliberada que a disponibilização da habitação para utilização no âmbito do protocolo, seja 
precedida de deliberação do órgão competente.” 

 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Trata-se de uma candidatura destinada a apoiar uma das instituições sociais do concelho, a 
única que faz um trabalho extremamente dura no apoio a pessoas com problemáticas como 
toxicodependência, sem abrigo, portadores de HIV, trabalhadores do sexo. 
- Visa alargar a resposta de apoio aos sem abrigo (36 sem abrigo) 
- Candidatura que exige 15% do promotor (Novo Olhar) que pede esse montante à Camara 
(23.000€) 
  
Total da candidatura: 209.389€ 
15%: 31.408,35€ 
Projeto: 24 meses 
  
- Não se percebe porque é que o processo não veio ao órgão decisão a tempo, dado que as 
primeiras reuniões aconteceram em março. 
  
- Se bem entendi, já houve uma autorização da câmara inscrita no balcão2020; o ato é nulo 
porque não foi praticado pelo órgão competente, na minha opinião deve ser ratificado o ato 
de submissão da validação da parceria do Município na candidatura.  

 
- Na nossa opinião, a Câmara Municipal deve comparticipar a componente não elegível.” 
  
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que não lhe parece mal, é uma questão de articular 
com a instituição, porque não sabe quais são os apoios que eles têm. 
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A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que esta é uma instituição que deve ser 
apoiada porque presta um serviço à comunidade que ninguém presta nesta franja da 
sociedade, e por isso está de acordo que se apoie e subscreve toda a ajuda que se possa 
dar. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que uma vez que estão todos de acordo, retirava o processo para 
voltar à próxima RC com o enquadramento orçamental para o apoio da CMMG na 
verba não comparticipada (15%) e para ratificar o ato de adesão ao balcão 2020. 
 
 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

 
 

31. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA CULTURAL EM 

2021 – SOM SPORT OPERÁRIO MARINHENSE- ATIVIDADE ANUAL DO DEPARTAMENTO 

DE MÚSICA. 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e o Sr. Vereador Aurélio Ferreira comunicaram o 
seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que fazem parte dos órgãos sociais do Sport Operário 
Marinhense.  
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
 
284 - Presente deliberação de 28 de dezembro de 2020, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, 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 do n.º 4 do artigo 14.º, do 
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza 
Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, 
ficando a mesma selecionada para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a 
atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
Atividade Anual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10081/2020  501417702 
SOM – Sport Operário 

Marinhense 
atividade anual do 

departamento de música  
31,6 pontos 

 

Presente informação com n.º de registo I/659/2021, da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, o SOM – Sport 
Operário Marinhense, preenche o requisito previsto no artigo 6.º do Regulamento, propondo 
a atribuição de apoio financeiro, para a atividade anual do departamento de música. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos das alíneas d), 
e), f), h) e m) do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as 
atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, 
bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos 
termos das alíneas o), p) e u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
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Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/168; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora do MpM, Ana Alves Monteiro, que proferiu a seguinte declaração de voto: 
 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter.  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16 Novembro2020 e publicado em DR a 1 de fevereiro de 2021, o qual já 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. 
 
 
 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10081/2020 501417702 
SOM – Sport Operário 

Marinhense 

Atividade anual do 
departamento de 

música  
31,6 pontos 2018/A/168 10.000,00€ 
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DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 

32. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURA AUTOMÓVEL 

POLICIAL – TRAVESSA DO BAIRRO DO CAMARNAL – ABATIMENTO E DESNÍVEL DE 

PAVIMENTO NA FAIXA DE RODAGEM -RESPONSABILIDADE CIVIL – DEFERIMENTO. 

 
285 - Presente participação de sinistro automóvel da Polícia de Segurança Pública, recebida 
em 16-06-2020, no qual esta Autoridade Policial relata as circunstâncias em que ocorreram 
danos num seu veículo, de matrícula 05-93-PS, marca Fiat Punto, ocorridos no dia 8 de 
junho de 2020, pelas 10H30, quando o condutor, Agente da PSP, circulava com a mesma na 
Travessa do Bairro do Camarnal, Marinha Grande.  
 
Presentes informações da DQV-Divisão de Qualidade de Vida, confirmativas dos factos 
descritos. 
 
Presente informação jurídica n.º I/775/2021-FO, na qual se apreciam os factos invocados 
pelo requerente e as provas produzidas, e se conclui pela verificação cumulativa dos 
pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas coletivas públicas no 
domínio dos atos de gestão pública, devendo o município da Marinha Grande indemnizar a 
Autoridade Policial lesada, pelos danos que provavelmente não teria sofrido se não fosse a 
lesão causada pelo evento. 

 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/775/2021 – FO, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida e que fica anexa à ata, delibera deferir o pedido de 
indemnização apresentado pelo Comando Distrital de Leiria da Policia de Segurança 
Pública, titular do NIPC 600006662, no valor de 293,24€ (duzentos e noventa e três 
euros e vinte e quatro cêntimos), com IVA incluído, correspondente à reparação dos 
danos, em virtude de se  mostrarem   verificados   todos   os  pressupostos   da   
Responsabilidade   Civil Extracontratual do Estado e Demais Pessoas Coletivas de 
Direito Público dando-se, assim, por verificada a reconstituição da situação que 
existiria se não se tivesse verificado o evento que obrigou à reparação. 
 
Mais delibera notificar a entidade lesada de que o pagamento desta indemnização fica 
condicionado à apresentação do recibo, comprovativo do pagamento da fatura da 
reparação Fac P21/14, de 13-03-2021, anexa ao processo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

33. TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M., Unipessoal, S.A. 
Relatório de Gestão e Contas de 2020. Mandato Discriminado 

 
O Sr. Vereador Carlos Caetano não participou na discussão e votação deste assunto, tendo 
comunicado o seu impedimento, nos termos do artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da 
TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M.. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
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Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Ao contrário dos outros anos, este ano temos juntos a deliberação do mandato discriminado 
e a apresentação de contas, que vinha apenas para “tomar conhecimento”. 
Sobre o mandato discriminado, abstemo-nos por ser uma decisão exclusivamente da Sra 
Presidente. 
  
Quantos às contas temos comentários. 
- o que aconteceu em 2020 era inevitável, ou seja, uma “drástica diminuição do nível de 
utilização dos transportes urbanos”, tal como dissemos quando a administração da TUMG 
veio dizer que “consideravam uma atividade em 2020 semelhante à de 2019” e com esse 
argumento, a Câmara ofereceu a mesma verba. 
- Obviamente que o volume de negócios caiu 40% e transportaram menos de metade dos 
passageiros (217.361) em 2019, mas dado o acionista único ter mantido o mesmo 
financiamento, é fácil perceber que a TUMG não dava prejuízos 
  
Apesar do contexto 
a) os gastos com pessoal aumentaram, assim como o número de trabalhadores 
b) Não tem a ver com o empenho das pessoas, e os transportes públicos serão sempre da 
responsabilidade do Município, mas a empresa municipal TUMG, a única empresa municipal 
de transporte do distrito de Leiria, não tem viabilidade. Não é pelo serviço que presta, mas 
sim pelo acréscimo de custos da empresa municipal. 
  
Porque o que avaliamos hoje são as contas e estas têm o auditor a confirmá-las, votamos a 
FAVOR com declaração de voto.” 
 
 
286 - Presente Relatório de Gestão e Contas de 2020, aprovado pelo Conselho de 
Administração, acompanhado por parecer emitido pelo respetivo Fiscal único. 
 
Considerando que: 
 
- A assembleia geral da empresa municipal TUMG Transportes Urbanos da Marinha Grande, 
EM Unipessoal S.A. vai deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de 
2020 e sobre a proposta de aplicação de resultados, bem como proceder à apreciação geral 
da administração e fiscalização da mesma, nos termos do nº 2 do artigo 12º dos estatutos da 
empresa. 
- Conforme o nº 2 do artigo 9º dos referidos estatutos cabe à Câmara Municipal conferir ao 
seu representante na Assembleia Geral mandado discriminado quanto ao conteúdo das 
deliberações a adotar e ao respetivo sentido de voto. 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos do art.º 9º, nº 2 do Estatutos da empresa 
municipal TUMG Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal, S.A emitir o 
seguinte mandato a executar pela representante designada, Sr.ª Vereadora Célia 
Guerra:  
 
- Para aprovar o relatório de gestão e as contas do exercício de 2020; 
- Aprovar a proposta de aplicação de resultados e apreciar positivamente a atuação da 
administração e fiscalização da empresa. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do 
MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, no que diz respeito ao mandato 
discriminado, tendo proferido a seguinte declaração de voto: 
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“É evidente a preocupação que existe, como prioridade, de demonstrar a viabilidade da 
empresa, quando o que está em causa é o serviço social que os transportes prestam.  
A Camara Municipal tem como objetivo “responder às necessidades de deslocação da 
população na Marinha Grande”. É, e será sempre, uma obrigação da autarquia realizar os 
transportes dentro do concelho.  
A empresa municipal TUMG, para além dos transportes escolares, dos transportes 
subsidiados e ocasionais, da gestão do estacionamento, tem na sua atividade os transportes 
urbanos de passageiros. Nesta valência a TUMG estabelece com a Câmara um contrato-
programa para receber verbas, de modo a que, os transportes urbanos garantam o acesso a 
uma rede de transportes públicos ajustada as necessidades das pessoas.  
O que aconteceu em 2020 era inevitável, ou seja, uma “drástica diminuição do nível de 
utilização dos transportes urbanos”, tal como dissemos quando a administração da TUMG 
veio dizer que “consideravam uma atividade em 2020 semelhante à de 2019” e com esse 
argumento, a Camara ofereceu a mesma verba. Obviamente que o volume de negócios caiu 
40% e transportaram menos de metade dos passageiros (217.361) em 2019, mas dado o 
acionista único ter mantido o mesmo financiamento, é fácil perceber que a TUMG não dava 
prejuízos  
Apesar do contexto os gastos com pessoal aumentaram, assim como o número de 
trabalhadores.  
A atividade da TUMG está restrita aos subsídios que recebe da Câmara, que vão muito para 
além do que seria expectável face ao custo social que a Câmara devia pagar pelas  
deslocações dos munícipes que não têm outra possibilidade de se deslocarem, e com os 
quais estamos perfeitamente de acordo.  
Por tudo isto, percebemos que, face aos elementos de que se dispõe, nada permite 
concretizar que a administração tenha ganhos de eficácia e eficiência com a concretização 
desta actividade através desta entidade empresarial municipal. É este o motivo por que a 
TUMG é a única empresa municipal de transportes no distrito de Leiria e das poucas a nível 
nacional, e, também por essa razão, não vimos benefícios a sua existência, devendo a 
responsabilidade dos transportes passar a ser diretamente da Camara Municipal, com 
significativas melhorias de qualidade do serviço prestado, e sobretudo, com menores custos.  
Por isto dizemos que os transportes urbanos têm de continuar, mas devem estar sob 
responsabilidade da Câmara, e com isso extinguir a empresa TUMG, que é uma sorvedora 
de dinheiros públicos.  
Com isto não está em causa o exercício matemático das contas, nem o serviço social que se 
presta à comunidade, por isso votamos favoravelmente.  
 
Sobre o mandato discriminado, abstemo-nos por ser uma decisão exclusivamente da Sra 
Presidente .” 
 
A Sr.ª Presidente proferiu uma declaração de voto que pode ser consultada 
publicamente na plataforma Youtube, no canal OAMGTV, onde a reunião de câmara de 
dez de maio de dois mil e vinte e um está disponível, na íntegra, no link: 
https://www.youtube.com/Y6tRvjPXtOE. 
 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/Y6tRvjPXtOE
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CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

34. Reparação e reforço da estrutura da cobertura da ala sul do edifício da Ivima - 
Concurso público n.º 04/2021. Deliberação inicial. 

 
287 - O sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref.ª AF 01.COBIV/2021, projeto de execução, cuja coordenação 
foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças desenhadas e 
peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e justificativa, 
caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de procedimento,  
mapa de quantidades e orçamento, plano de segurança e saúde, plano de prevenção e de 
gestão de resíduos referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 106.145,39 € (cento e seis mil, cento e quarenta e cinco 
euros e trinta e nove cêntimos) e o prazo de execução é de 45 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 18.º, 
alínea b), 19.º, alínea b), 22.º, 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1, 69.º, n.º 2, e 290.º-A, 
todos do Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 16.º e 18.º, n.º 1, 
alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, delibera: 
 

a) tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 
identificadas; 

b) escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 
contrato, de acordo com o orçamento que integra o projeto de execução; 

c) autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 
d) aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de 

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: 
Alexandre Fava (Presidente), Miguel Figueiredo (Vogal), Rui Vicente 
(Secretário) e como suplentes Mauro Oliveira e Maria João Oliveira;   

f) delegar a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do procedimento no júri do 
procedimento; 

g) designar como gestora do contrato, Margarida Abraúl. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

35. Loteamento com obras de urbanização - Av. da Liberdade - Casal de Malta - 
Concurso público n.º 08/2021. Concurso deserto 

 
Os Srs. Vereadores do MpM fizeram o seguinte comentário, que é comum ao ponto 36: 
 
“Quando não se planeia ou se faz um mau planeamento a consequência é esta, e depois 
ouvimos a Sra. Presidente dizer que tem azar, que tem um mandato em que tudo acontece. 
Obviamente acontece porque nada é planeado e então o resultado é este. 



 

Página 65 de 70 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 10/05/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 14 

 
 
 
 
 
 
 

 
Estas obras (este processo e o seguinte) são há muito pedidas pelos munícipes. Hoje vimos 
a Rua das Chedas na Vieira, que há anos que vimos os munícipes virem à reunião de 
Câmara reclamar a ausência de saneamento, como a obra do Casal de Malta onde desde 
2015 temos determinações do Supremo Tribunal a obrigar a Câmara a fazer, com 
consequências para o erário publico pelo pagamento de multas ao Sr. Artur de Oliveira. 
Deixar as obras para o último ano do mandato, ano de eleições, tem como resultado, não 
conseguirem fazer por os concursos ficarem desertos, dado que as construtoras estão 
cheias de trabalho, e as obras que se conseguirão fazer serão pagas a valores de 30 a 40% 
mais caras. Tudo responsabilidade deste executivo permanente, que agora virá dizer que 
não fez as obras porque teve azar.” 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que este comentário do Sr. Vereador Aurélio é 
recorrente, e quer fazer um breve historial, porque o Sr. Vereador diz que isto só acontece na 
Marinha Grande, e por isso vai-lhe dar conta de concursos de outras autarquias que ficaram 
desertos, de norte a sul. Afinal não acontece só na Marinha Grande! 
 
A Sr.ª Presidente referiu que o Sr. Vereador Caetano já elencou o que acontece noutros 
concelhos, não é só na Marinha.  
A mensagem que querem passar é de que tudo ficou para o final do mandato, mas não é 
verdade.  
Deu exemplo de obras de concursos desertos lançados logo no início do mandato e das 
diligências que têm de ser tomadas antes de avançar com as obras. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que esta situação acontece em qualquer parte 
do país, a questão é que acontece muitas vezes, e tem de se resolver o problema à 
nascença, que é analisar bem os projetos. Ninguém gosta que isto aconteça, mas quem está 
com funções executivas tem mais responsabilidades. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que isto tem acontecido ao longo de todo o mandato, e a falta de 
recursos humanos é também uma razão, e daí a admissão de pessoal. A pandemia veio 
agravar os preços dos materiais e a sua obtenção, e encarece as obras, até porque os 
próprios empreiteiros às vezes nem sabem com que preços contam. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que a sua indignação se prende com o facto 
de a Sr.ª Presidente banalizar esta situação dos concursos ficarem desertos, e ainda mais 
indignada fica quando a Sr.ª Presidente diz que não há dinheiro para a obra da Escola da 
Várzea, e o projeto estar parado desde abril de 2020. Porque não se contrai um empréstimo? 
Este município tem saúde financeira para o contrair. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
288 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Por deliberação camarária, de 15 de março de 2021, foi determinada a realização de 
procedimento de concurso público para adjudicação da obra de Loteamento com obras de 
urbanização - Av. da Liberdade - Casal de Malta”. 
 
De acordo com o relatório de análise de 15 de abril de 2021, que fica anexo e se dá por 
integralmente reproduzido, é proposta a anulação do concurso por este se encontrar deserto. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar aquele relatório e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dele constantes, delibera, de acordo com os artigos 
148.º, n.º 4; 79.º, n.º 1, alínea b) e 80.º, todos do Código dos Contratos Públicos, em 
conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de junho 
e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual: 
 
• não haver lugar à adjudicação, com a consequente extinção do procedimento de 
formação de contrato público relativo à empreitada “Loteamento com obras de 
urbanização - Av. da Liberdade - Casal de Malta - Concurso público n.º 08/2021” e a 
revogação da decisão de contratar de 15 de março de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

36. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 – Concurso Público n.º 40/2020. 
Concurso deserto 

 
289 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Por deliberação camarária, de 29 de março de 2021, foi determinada a realização de 
procedimento de concurso público para adjudicação da obra de “Requalificação da Rua das 
Chedas e E.R. 349”. 
 
De acordo com o relatório final de 03 de maio de 2021, que fica anexo e se dá por 
integralmente reproduzido, é proposta a anulação do concurso por este se encontrar deserto. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aquele relatório e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dele constantes, delibera, de acordo com os artigos 
148.º, n.º 4; 79.º, n.º 1, alínea b) e 80.º, todos do Código dos Contratos Públicos, em 
conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de junho 
e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual: 
 
• não haver lugar à adjudicação, com a consequente extinção do procedimento de 
formação de contrato público relativo à empreitada “Requalificação da Rua das 
Chedas e E.R. 349 - Concurso público n.º 40/2020” e a revogação da decisão de 
contratar de 29 de março de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

37. Proposta dos Vereadores do MPM. Recomendação ao Governo pela Mata 
Nacional/Pinhal do Rei e pelo Rio Lis. 

 
Os Srs. Vereadores do MpM fizeram a seguinte apresentação da proposta: 
“Esta proposta vai no seguimento do que os marinhenses têm vindo a reclamar há muito, e 
tem a ver com a inércia do Estado relativamente ao problema do Pinhal de Leiria, Mata de 
Casal da Lebre e da poluição do Rio Lis. 
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Vem ainda no seguimento de um comunicado recente da Comissão Política Concelhia do PS 
da MG sobre o tema, e que os vereadores do MpM subscrevem na generalidade quanto às 
preocupações manifestadas, pese embora as considerem tardias, pelo que, apresentamos 
esta proposta que, se for aprovada, deverá ser enviada para o 1º ministro, Ministro do 
Ambiente e grupos parlamentares da AR, de modo a que estes percebam a indignação deste 
executivo Camarário, em representação dos cidadãos do concelho da Marinha Grande.” 
  

 
290 - Presente a seguinte proposta, apresentada pelos Vereadores do MpM, e que 
contém também os contributos das Vereadoras da CDU (assinalados a cor verde): 
 
Conforme referido na reunião de 12.04.2021, há muito que os marinhenses têm vindo a 
reclamar a inércia do Estado relativamente ao problema do Pinhal de Leiria, Mata de Casal 
da Lebre e da poluição do Rio Lis.  
 
Após o incendio de 2017 esta situação agravou-se com a ausência de reflorestação, do 
desinvestimento na limpeza e manutenção das zonas não ardidas da Mata Nacional de 
Leiria, bem como da Mata do Casal da Lebre. Da mesma forma que se continua a adiar a 
intervenção na despoluição do Rio Lis, que desagua na Praia da Vieira, problema que já 
levantámos por diversas vezes na reunião, tendo inclusive sido proposto o envio das 
evidências de crime ambiental decorrentes das análises à água e demais indícios para o 
Ministério Público.  
 
Atento o comunicado recente da Comissão Política Concelhia do PS da MG sobre o tema, 
conforme referido na reunião de 12.04.2021, os vereadores do MpM subscrevem na 
generalidade as preocupações manifestadas, pese embora as considerem tardias, pelo que, 
considerando os seus termos, dão nota do seguinte: 
 
A – Mata Nacional/Mata Casal da Lebre 
 
1. Após tomarmos conhecimento das declarações do Senhor Ministro do Ambiente quanto à 
reflorestação do Pinhal de Leiria e a poluição do Rio Lis manifestamos o mais profundo 
descontentamento com a inércia e despreocupação manifestadas. 
 
2. A mudança da pasta das Florestas para o Ministério do Ambiente criou a legítima 
expetativa de que o Pinhal de Leiria deixaria de ser entendido exclusivamente como uma 
exploração agroflorestal, fonte de receita para o Estado, e passaria a ser valorizado como 
um importante Parque Natural, fonte e reserva de uma diversidade biológica ímpar que, 
tendo sido destruído quase até à sua raiz no incêndio de 2017, importa reconstruir para as 
gerações futuras. 
 
3. Nenhum Marinhense tem a expetativa de ver o Pinhal novamente com a mesma força que 
tinha no dia 14 de outubro de 2017, mas nenhum Marinhense se pode sentir confortável com 
o estado de abandono e esquecimento a que tem sido votado o nosso Pinhal desde essa 
data. 
 
4. As promessas de investimento na recuperação e reflorestação do Pinhal de Leiria foram 
quase ocas face ao diminuto impacto que as medidas tomadas até hoje tiveram no terreno. 
As inúmeras ações de reflorestação promovidas pela Sociedade Civil, e pela própria Câmara 
Municipal, não foram devidamente preparadas e acarinhadas pelo ICNF que as abandonou, 
permitindo que a larga maioria das plantas tivesse sucumbido ou fossem engolidas pelas 
espécies infestantes. 
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4. As declarações do Senhor Ministro pretendem apenas escamotear a responsabilidade dos 
dirigentes nacionais e regionais do ICNF que, mesmo mudando os rostos e os nomes, 
permanece imutável sobre os Órgãos Autárquicos e a População Marinhense em geral. 
 
5. Urge: uma mudança de paradigma na gestão do Pinhal do Rei, fazer a limpeza das áreas 
não ardidas antes do próximo verão; fazer a limpeza das espécies infestantes, nas áreas 
onde foi feita plantação nova; proceder à plantação nas áreas onde a reflorestação natural 
nunca será alcançada e que estão já hoje perfeitamente identificadas; requalificar a rede 
viária e os espaços de lazer. 
 
6. Importa que se promova a limpeza e manutenção da Mata de Casal da Lebre e se permita 
a cedência dos terrenos desta área para o alargamento da zona industrial, valorizando o 
impacto que esta medida tem no planeamento e desenvolvimento do concelho. 
 
7. Face à incapacidade do Governo e do ICNF em defender os interesses do Pinhal de 
Leiria, os eleitos na Câmara Municipal da Marinha Grande, requerem e chamam à atenção 
para o seguinte:  
 
a) que se avalie da possibilidade de o Pinhal de Leiria ser classificado como Parque Natural 
– mantendo-se como Mata Pública e a sua vertente de exploração agroflorestal – e, sendo a 
sua gestão total da competência do Governo Central, poder tal gestão ser participada, 
nomeadamente, pela Câmara Municipal da Marinha Grande, nos termos do Decreto-Lei 
116/2019 que concretiza o modelo de cogestão das áreas protegidas em território nacional; 
 
b) manifestar a preocupação com o abandono a que foi votada a Duna Litoral do Samouco 
entre S. Pedro de Moel e a Praia da Vieira, dado o seu avanço a um ritmo de 6,5 metros por 
ano, o que põe em causa a faixa de proteção da Mata Nacional, a qual está a ser 
manifestamente preterida pelo Governo quando deveria ser prioritária;  
 
c) se promova a limpeza e manutenção da Mata de Casal da Lebre e se proceda à cedência 
dos terrenos ao Município, a título a acordar, para efeitos de alargamento da Zona Industrial, 
tornando-a efetivamente numa grande zona industrial da Marinha Grande. 
 
B – Poluição do Rio Lis 
 
7. O Senhor Ministro pronunciou-se ainda sobre a questão da poluição no Rio Lis, dando 
mais uma vez o dito por não dito, quanto à construção da nova ETES – Estação de 
Tratamento de Efluentes Suinícolas. 
 
8. O Senhor Ministro está claramente refém dos interesses corporativos e empresariais do 
sector suinícola e por isso perdeu a coragem que manifestou no início da legislatura anterior 
sobre esta matéria, quando defendeu que a solução passaria necessariamente pela 
construção da prometida ETES. 
 
9. Já depois disso, nesta legislatura, o Senhor Ministro anunciou em 13/02/2018 a 
elaboração de "uma proposta pública através das AdP, em conjunto com as autarquias para 
encontrarmos uma solução que terá custos de operação, como qualquer outra ETAR, e terá 
que ter uma tarifa associada e garantias de depósito dos efluentes por parte de quem os 
produz", sendo desconhecido até hoje o resultado desse trabalho realizado pelas AdP 
(Águas de Portugal). 
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10. O Senhor Ministro quer agora empurrar toda a poluição suinícola para a ETAR Norte, no 
limite do concelho de Leiria, com a freguesia de Vieira de Leiria, Município de Marinha 
Grande, quando aquela ETAR sem atingir a sua capacidade máxima, já acusa problemas 
com recorrentes descargas poluidoras para o Rio Lis, situação que a Entidade Gestora – 
Águas do Centro – não reconhece, mesmo quando confrontada com as evidências. 
 
11. O Senhor Ministro, por outro lado, não considera as preocupações dos Autarcas da 
Região, que já por diversas vezes, incluindo no próprio Parlamento, se pronunciaram e 
exigiram a construção da ETES e a obrigatoriedade dos produtores passarem a usar a 
mesma.  
 
12. O Senhor Ministro quando tem a ousadia de dizer que "Não faz sentido construirmos uma 
estação que não temos a mais pálida garantia de um dia vir a ser utilizada" está a assumir a 
incompetência do Estado para aplicar e fiscalizar o cumprimento das leis e para punir 
ajustadamente os prevaricadores. 
 
13. Ao contrário do que afirma o Senhor Ministro, os responsáveis não são apenas os 
suinicultores que "não têm respeito nenhum por aquilo que é o cuidar das condições 
ambientais que ali estão", os responsáveis são também todos os Governantes que há 
décadas arrastam este problema sem determinar e implementar uma solução adequada que 
defenda o Rio Lis e o bem-estar das Populações.  
 
14. Chegámos a um limite e este Município, nem as pessoas que aqui vivem ou visitam, 
podem esperar por mais anos de desinvestimento e despreocupação do governo central. É 
preciso e é urgente mudar de políticas públicas ambientais. 
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal da Marinha Grande, reunida a 10 de maio de 
2021, deliberou, solicitar ao Governo que atue rapidamente nas questões da Mata 
Nacional – Pinhal de Leiria, Mata de Casal da Lebre e Rio Lis.  
 
Mais deliberou dar conhecimento desta deliberação a Suas Excelências o Primeiro-
Ministro, ao Ministro do Ambiente bem como a todos os Grupos Parlamentares da 
Assembleia da República e ainda ao Senhor Presidente da Assembleia da República. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções da Sr.ª 
Vereadora Célia Guerra e da Sr.ª Presidente, que proferiu uma declaração de voto que 
pode ser consultada publicamente na plataforma Youtube, no canal OAMGTV, onde a 
reunião de câmara de dez de maio de dois mil e vinte e um está disponível, na íntegra, 
no link: https://www.youtube.com/Y6tRvjPXtOE. 
 
 
Após a declaração de voto da Sr.ª Presidente, a Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro 
proferiu uma declaração, que pode ser consultada publicamente na plataforma 
Youtube, no canal OAMGTV, onde a reunião de câmara de dez de maio de dois mil e 
vinte e um está disponível, na íntegra, no link: https://www.youtube.com/Y6tRvjPXtOE. 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/Y6tRvjPXtOE
https://www.youtube.com/Y6tRvjPXtOE
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E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 20:25 horas. 

 
 
Todas as deliberações foram aprovadas em minuta, no final da reunião, tendo sido 
assinadas, após aprovação, pela Presidente e pela secretária da reunião.  

 
 
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 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.  

 


