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Aos sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, no Auditório do edifício 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. D. Maria Boloete – pretende falar sobre o Parque de Campismo da Praia da Vieira. 
 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

1. Resumo de Tesouraria do dia 31 de maio de 2021 
2. 8.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021  
3. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída 

norte da ZIMG - Fase 1” – Concurso Público n.º 14/2018 – Remessa de garantia 
para restituição de quantias retidas  
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4. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída 
norte da ZIMG - Fase 2” – Concurso Público n.º 15/2018 – Remessa de garantia 
para restituição de quantias retidas  

 
APROVISIONAMENTO 

5. “Prestação de serviços de vigilância para os estaleiros municipais da Marinha 
Grande” - P.A. N.º 15/2021 - AP/DQV – Adjudicação  

 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

6. “ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DAS 

TRUTAS - FASE 3 E FASE 4” - PA N.º 39/2020 - APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO. 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

7. Req.º n.º 1975/19, datado de 2019/11/27 - Proc.º n.º 428/19, datado de 2019/11/27 – 
Vítor Manuel Ferreira Lopes 

8. Req.º n.º 1986/19, datado de 2019/11/29 - Proc.º n.º 432/19, datado de 2019/11/29 – 
Susana Maria dos Santos Franco Orosa 

9. Req.º n.º 310/21, datado de 2021/05/03 - Proc.º n.º 85/18, datado de 2018/03/08 – 
Margarida Maria Rodrigues Bento 

10. Req.º n.º 358/21, datado de 2021/05/21 - Proc.º n.º 138/18, datado de 2018/04/18 – 
Luís Manuel Fernandes Soeima 

11. Req.º n.º 376/21, datado de 2021/05/28 - Proc.º n.º 420/19, datado de 2019/11/15 – 
Mauro José Monteiro Ezequiel 

12. Req.º n.º 1165/20, datado de 2020/10/27 - Proc.º n.º 423/20, datado de 2020/10/27 – 
José Orlando Cerejo Almeida e Josué Jerónimo Inez 

13. E/3294/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica – CANAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. 

14. E/4018/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A. 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

15. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS – ESCOLAS DO 1.º CICLO E 

JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE – ANO 

LETIVO 2020/2021– 3.ª FASE 
16. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS – ESCOLAS DO 1.º CICLO E 

JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE – ANO 

LETIVO 2020/2021– 3.ª FASE 
17. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS – ESCOLAS DO 1.º CICLO E 

JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VIEIRA DE LEIRIA – ANO LETIVO 

2020/2021 – 3.ª FASE 

 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO 

18. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA SOCIAL EM 2021 –
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS DA MARINHA GRANDE – PROTEÇÃO, DEFESA E AUXÍLIO 

DE ANIMAIS ABANDONADOS, NEGLIGENCIADOS E/OU CARENCIADOS. 
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19. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA SOCIAL EM 2021 – 

ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE – 

PROMOÇÃO DA DÁDIVA BENÉVOLA DE SANGUE NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 
20. APRECIAÇÃO DE CANDIDATURAS APRESENTADAS RELATIVAS AO APOIO À NATALIDADE E À 

FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE ENTRE OS DIAS 1 DE JANEIRO E 31 DE MARÇO 

DE 2021 
21. PROJETO DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL DE 

APOIO SOCIAL – IMPACTO COVID – 19 – 1.ª ALTERAÇÃO 
22. CANDIDATURA “AVÓS(Z) DO JUDO” - PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL – POISE 2021 – 

PROGRAMA DE PARCERIAS PARA O IMPACTO – JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

23. Reabilitação urbana das instalações da antiga fábrica J. Ferreira Custódio - 
Concurso Público n.º 01/2014. RECEPÇÃO DEFINITIVA 

24. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Fase 1 - Concurso público n.º 
19/2020. Aprovação de trabalhos complementares 

25. EMPREITADA DE: Requalificação do Largo de Nossa Senhora da Ajuda - Passagem - 
Freguesia de Vieira de Leiria - Concelho da Marinha Grande - Concurso público n.º 
13/2021. ADJUDICAÇÃO 

 
 
 

  

 
 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
Depois de dar início à reunião, a Sr.ª Presidente falou sobre a inscrição da D. Maria Boloete e 
deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que explicou que a munícipe esteve na terça-
feira na Câmara, para se inscrever para esta reunião, e ela achou melhor reunir todos, com a 
Chefe da Divisão Jurídica, que, entretanto, ficou doente. Na sexta-feira não conseguiu avisar a 
D. Boloete desta situação, avisou a sua colega, D. Manuela, que não lhe transmitiu a 
informação e por isso a D. Boloete entendeu vir hoje à reunião. 
 
Após este esclarecimento, a Sr.ª Presidente deu a palavra à D. Boloete. 
 
1. D. Maria Boloete – referiu que lhe foi barrada a entrada no Parque de Campismo da Praia 
da Vieira. Recebeu uma fatura com rendas desde 2018 (que já pagou), num total de mais de 
2.000€. Pagou o mês de julho, mas não a deixam entrar. Entende que o concessionário não 
tem o direito de lhe impedir a entrada no Parque, porque está a pagar e não está a usufruir. 
 
A Sr.ª Presidente disse que já deu as informações que tem. O assunto vai ser acompanhado 
internamente, daí ter sido proposta a realização desta reunião conjunta, que pelos motivos 
expostos não se realizou ainda. Vai ser realizada o mais rápido possível entre as partes, para 
se chegar a um entendimento, embora lhe pareça que é mais um assunto entre a D. Boloete e 
o concessionário, cada um com as suas razões.  
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

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

• Covid – há 10 casos ativos; 

• Vacinação – cerca de 57% da população já está vacinada, pelo que se congratulou 
pelo excelente trabalho da equipa do Centro de Saúde da Marinha Grande. 

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

• Na reunião de 10 de maio pediu uma reunião extraordinária para os assuntos da 
FEIS e para o ponto de situação do PDM.  
Não se realizou e amanhã há uma reunião de trabalho sobre o património FEIS. 
Achou estranho a reunião estar marcada para as 12:00 horas, agora gostava de 
saber se é às 10 horas ou às 10:30 horas, embora só para o tema FEIS. 

• Agora vai voltar ao PDM. A reunião de Câmara extraordinária não foi marcada por 
não haver uma proposta, que vai agora fazer em requerimento, cujo conteúdo leu, e 
que deverá ter a presença dos técnicos e da empresa, por meios telemáticos, para 
agilizar a agenda com os técnicos. Deve ser também gravada e transmitida. 
A Sr.ª Presidente ou aceita o seu requerimento, ou, de acordo com o ponto 6 do 
artigo 5.º do Regimento, poderá marcá-la já, uma vez que estão aqui todos os 
membros do executivo.  

• Perguntou se a Sr.ª Presidente já sabe que estradas vão ser incluídas no plano de 
reparação do ICNF. 

• No seguimento da apresentação na Assembleia Municipal de 30/04/2021 do balanço 
das atividades das obras, que ainda apresentou como Vereador com o pelouro, quer 
saber se esses processos já estão prontos para serem lançados (enumerou os 
mencionados processos). 

• Sobre a reparação dos Blocos L e M e a Adutora, já sabe que não é fácil fazer o 
reequilíbrio financeiro, mas em relação à Adutora sabe que já houve duas reuniões 
com o empreiteiro, pelo que pretende saber o que se decidiu. 

• Rua das Chedas – tem que haver uma modificação ao orçamento para lançar 
novamente o concurso. Pretende saber quando vai ser efetuada. 

• Reunião sobre o Rio Lis – a Sr.ª Presidente informou que não pode estar presente, 
mas agendou uma reunião com a Secretária de Estado. Quer saber se já está 
marcada. 

• Abertura da nova Conservatória – perguntou se se confirma que abre até ao fim do 
mês de junho, conforme informação obtida na Assembleia da República pela 
Deputada Margarida Balseiro. 

• O Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios da Marinha Grande está 
desatualizado, de acordo com uma informação de um jornal regional. Pergunta qual é 
o ponto de situação deste plano, uma vez que é também importante para incluir na 
revisão do PDM. 
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• Colocação de 3 arquitetos nos serviços da CMMG – na sua opinião deveriam ser 2 
para o urbanismo e 1 para o planeamento. 

• Moções sobre a linha do Oeste – já se recebeu uma resposta do Primeiro-Ministro, a 
dizer que recebeu. Quer saber se já disse mais alguma coisa. 

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

• Ainda bem que se vai realizar a reunião de trabalho sobre a FEIS. 

• Não percebe a resposta do Sr. Chefe de Gabinete, em que diz que não pode haver 
reuniões sem propostas. 
 

• Vai voltar às questões levantadas na reunião anterior e não respondidas: 

→ Árvore da Rua das Cavadinhas – ainda não teve resposta. 

→ D. Boloete – estranha que a Sr.ª Vereadora Célia só pegue neste assunto 
quando a senhora se dirige à Câmara. 
Volta a perguntar: 

• O que a Câmara está a fazer para cobrar a dívida ao concessionário? 

• O que a Câmara está a fazer para regularizar as inconformidades do Parque 
de Campismo? 
 

• Porque ainda não foram entregues os EPI’s às coletividades? 

• Proc.º 463/2020 – ainda não teve resposta. Não compreende este atraso. 

• Denúncia de um encarregado de educação que enviou em 11 de fevereiro um e-mail 
para a Câmara e ainda não teve resposta. Pede a devolução do montante das 
senhas de alimentação quando a escola esteve fechada. Já passou mais de um ano, 
porque ainda não foi resolvido? As Vereadoras da CDU não se reveem nesta forma 
de atuação. 

  
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e tendo em conta que a Sr.ª Vereadora remeteu a sua intervenção, passa-se a 
reproduzir o conteúdo da mesma. 
 
“1. Cidadania 
  
1.1. APAMG 
Email da APAMG onde levantam questões relacionadas com a subscrição de protocolo de 
colaboração, elaboração de projeto de arquitetura para Canil/Gatil e gestão deste espaço. A 
APAMG já tem um terreno (não percebi se é proprietária desse terreno ou terá o mesmo que 
ser adquirido). 
  
1.2. Casilda Lourenço de Jesus 
Tendo por base a informação de que existe um projeto de saneamento da rua do Boco ao 
largo da passagem, a Senhora em apreço proceder à ligação dos esgotos ao coletor na Rua 
Principal no Boco. Qual o ponto de situação? 
  
1.3. Processo de licenciamento n.º 485/20 de Jorge Miguel dos Santos Fonte 
Há algum problema com este processo?  
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2. Saúde no concelho – Freguesia de Vieira de Leiria 
Chegou ao nosso conhecimento que o Centro de Saúde de Vieira de Leiria tem uma nova 
médica (Dr.ª Manuela) que terá vindo substituir o Dr. João Cabral. Contudo a senhora só 
atende 4 pessoas por dia. Os utentes fazem fila de espera, já apresentaram reclamação no 
livro amarelo e estão altamente indignados com a falta de atendimento e desorganização. A 
Sr.ª Presidente tem alguma informação sobre isto? O problema mantém-se. 
  
3. Ambiental: limpeza dos terrenos 
- A Câmara Municipal, foi ou não acoimada em set2018 por causa do incumprimento do 
Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios na estrada Atlântica? (limpeza das 
faixas laterais), qual o valor da coima? 
  
4. Processo 2874/17.7T9LRA referente a queixa-crime contra o Estado  
Na reunião passada, na sequência de uma reflexão partilhada sobre o Processo 
2874/17.7T9LRA, referente a uma queixa-crime contra o Estado movida por um cidadão da 
Marinha Grande, referi que importa ainda olhar para a frente.  
Centrando-me exclusivamente no papel do município, e aqui não gostava de ter uma 
resposta de retorica, de que o ICNF fez isto e aquilo, quero única e exclusivamente saber: 

a. que ações de fiscalização são feitas atualmente pelo Município no âmbito da limpeza 
da floresta contra incêndios; 

b. se já foi tomada alguma ação concreta junto de particulares, ICNF, empresas de 
telecomunicações, etc… para que todos cumpram o que a lei exige.  

c. Mais, se não estão a cumprir, o que ações/medidas o Município determinou para os 
fazer substituir, cumprir por eles e imputar-lhes custos e responsabilidades? 

Volta a repetir, que tem que haver muita ação para que a memória de 2017 não se volte a 
repetir neste concelho. 
 
5. Associação Novo Olhar 
Quando volta a vir a reunião o processo da Associação Novo Olhar? Não havia um prazo? 
  
6. Boas-vindas a trabalhadores 
Os vereadores do MpM expressam as boas-vindas aos novos trabalhadores da Câmara 
Municipal que iniciaram funções no passado dia 1 de junho2021, nos Serviços Urbanos, nas 
Infraestruturas Viárias, Serviços Gerais/Pintura, Centro de Recolha Oficial, Mercados e 
Feiras, Gestão Urbanística e no Planeamento e Projetos, designadamente:  

• Guida Batista, 
• Maria João Pereira 
• Ana Paula Figueiredo  
• João Correia  
• António David Morais  
• Raul Moita  
• Lúcia Laranjo  
• Magda Freitas  
• Priscila Lavos  
• Ana Filipa Pinhal 
• Andreia Nobre  
• Patrícia Sobreira  

  
Pretendemos desejar a todos um bom trabalho, muitos sucessos profissionais, acreditando 
que darão o seu melhor pelo concelho e por esta organização.”  
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A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião e referiu o seguinte: 
 

• D. Boloete – lamenta que passados 15 dias se esteja na mesma fase. Pensa que os 
assuntos expostos são tratados, mas não, arrastam-se e não sofrem qualquer 
evolução.  
Neste caso acha que é uma afronta o que o concessionário está a fazer a esta 
munícipe, porque ele deve rendas ao município, mas acha-se no direito de impedir 
alguém de entrar porque deve rendas. 
É estranho ouvir a Sr.ª Presidente dizer que é uma coisa entre partes. Uma das 
partes é a Câmara, que tem um concessionário que não cumpre com as suas 
obrigações para com a Câmara. Não é assim, a Câmara não tem que mediar nada 
porque o Parque é nosso! 
Pediu à Sr.ª Vereadora para os serviços lhe enviarem o contrato de concessão, para 
ver se há alguma cláusula que permita o que o concessionário está a fazer, porque o 
parque é da Câmara. Está indignada porque a senhora tem as suas coisas lá dentro 
e não pode entrar e a Sr.ª Presidente e a Sr.ª Vereadora acham isto normal. 

• Quer associar-se á homenagem ao Fernando Alves, pelo seu empenho nas 
funções em que se envolve, no desporto em geral. É um grande cidadão da Marinha 
Grande, e por isso quer associar-se e deixar esta homenagem em ata, pedindo que 
lhe seja enviado este reconhecimento. 
 

O Sr. Vereador Carlos Caetano e a Sr.ª Vereadora Lara Lino disseram que 
subscrevem esta homenagem. 
 

• Solicitadora à espera de resposta a pedido de certidões – é uma situação 
inadmissível. 

• Também é difícil ficar insensível ao apelo da APAMG, já referido pela Vereadora Ana 
Monteiro. Andam há meses a trabalhar com um arquiteto num projeto, estão à 
espera de uma reunião e nada. 

• Árvore com braçadas por cortar desde outubro de 2020 – a Vereadora disse que 
está a ser tratado, mas hoje estava na mesma. 

• Rua das Papoilas – foi enviado um e-mail sobre o mau estado do pavimento e nada 
aconteceu. 

• Buraco na Passagem – tem fotos, que pode enviar. A estrada está cortada e as 
pessoas são reencaminhadas para uma estrada de areia há meses, sem que se 
resolva a situação da estrada, que está em risco de ruir. Como é possível? 

• Isenções dos concessionários – o assunto já veio três vezes a reunião, foi sempre 
retirado pela Sr.ª Presidente porque chamaram a atenção de na lista não estarem 
todos os concessionários. São a favor das isenções, mas querem que sejam todos 
isentados, e já que não conseguem fazer bem o trabalho, então que venham a 
reunião os que estão em condições e assumam a incompetência em resolver os 
outros processos e não distorçam as situações, matéria em que são mestres. 

 
Nesta altura seguiu-se uma troca de palavras com a Sr.ª Presidente, que disse que a 
Sr.ª Vereadora Alexandra excedeu o seu tempo, e com a Sr.ª Vereadora a dizer que 
também está a cronometrar e não excedeu, pelo que vai prosseguir. 
 

• Disse que se congratula com a transferência das Conservatórias para o Atrium neste 
mês. O processo foi já aprovado no mandato anterior, e por isso pede que o mesmo 
lhe seja enviado. 
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• Festas da Cidade – a não realização este ano é uma decisão unilateral do executivo 
permanente. Não sabe se o MpM foi ouvido, mas as Vereadoras da CDU não foram 
ouvidas nem achadas para este assunto, e por isso lamentam que a verba alocada 
para este fim (150.000€) não tenha sido distribuída pelo movimento associativo. 
As Festas foram uma iniciativa criada pela CDU, com esse objetivo, e agora não só o 
PS não as faz como retira a verba para outros objetivos. Lamenta, e quer dizer que 
as Vereadoras da CDU não tiveram qualquer intervenção nesta decisão. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino pediu para referir o seguinte assunto, que por lapso não 
mencionou na sua intervenção: 
 

• Leu o conteúdo do e-mail do munícipe Diogo Santos, sobre os campos de jogos de 
S. Pedro de Moel, e as dificuldades sentidas em utilizar o espaço para a prática do 
padel. 
Referiu que vai reencaminhar o e-mail para a Sr.ª Vereadora Célia Guerra. 
 
 

 
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. 
 
“Munícipes da reunião de Câmara,  
Gente responsável, agradeço a vinda à reunião de Câmara – é um bom processo de 
cidadania. Obrigado por terem vindo 
   

1. FELICITAÇÕES 
  

a. Felicitar o treinador de futebol marinhense José Morais por se ter sagrado 
campeão nacional de futebol da Arábia Saudita elo Al Hilal. Recordo que o José 
Morais, em novembro passado sagou-se bicampeão da Coreia do Sul  

  
  

2. MUNICIPES – é meu dever questionar sobre problemas que os munícipes que dão 
conhecimento. São eles a razão de eu estar aqui. Têm sido muitos os que me 
abordam (e cada vez mais) e por isso gostaria que me informassem, para dar lhes 
conhecimento 

  
a. Os munícipes continuam a reclamar sobre a limpeza das ervas nas ciclovias. 

Veja-se a situação da ciclovia entre a Marinha e S. Pedro, onde em alguns casos 
há ervas de 1 metro. Na reunião passada a Sra presidente disse que seria 
tratado na 1ª semana de Junho, mas…. 
Quando pretendem resolver esta questão? 
  

b. Voltamos a receber mail da munícipe Lina Santos, que vive na rua das 
cavadinhas, n31, 1drt, e que pede desde outubro que lhe vão podar a arvore que 
está a entrar pelas janelas dentro. Se o argumento da Camara é que tem a 
máquina avariada, será que não podem contratar uma máquina para solucionar 
o problema aos munícipes, que é unicamente responsabilidade da Camara. 
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c. A munícipe Isabel Capaz, voltou a enviar mail, dizendo que fez à Camara um 
requerimento em 14/4/2021, que não obteve resposta e diz que ligou inúmeras 
vezes, mas sem resultados. É sobre um terreno nas Vergieiras, que há 
investidores para o local, a munícipe mostra-se disponível para ajudar, mas da 
parte da Camara nem lhe respondem. 

  
d. A munícipe Susana Fragoso, enviou um mail para a Sra. Presidente com CC 

para nós em que refere que não obtém resposta de três processos, um deles 
vem de 2020. 
São apenas pedidos de emissão de certidões, que motivo haverá para 
demorarem tanto tempo, deixando os munícipes completamente desesperados.  

• Processo nº 50/2021 - registo 278/21 

• Processo nº488/20 - registo 1293/20 

• Processo nº 65/2021 - registo 354/21 
  

e. O munícipe Tiago Ventura vem dizer a camara não devolveu aos pais o 
pagamento da alimentação de Março e abril do ano passado. 
Diz ainda que contactou a Camara e lhe disseram que estão ainda a pensar. 
Afinal o que se passa? 
 

 
 

f. Cátia Lourenço enviou um mail, explicando uma situação que veio à Camara, e 
onde se exigiam acabamentos, que a munícipe diz ter feito, e informado a 
Camara em 18/5. 
Desde então a Camara nada mais disse. Será que a Camara não entende a 
urgência que os municípios têm? 
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1.      No passado dia 18/05/2021, informei os V/ serviços de Obras 
Particulares (cfr. abaixo se reencaminha), que havia cumprido integralmente 
a execução dos trabalhos necessários ao acabamento da m/ obra de 
habitação sita na Rua da Ribeira à Amieira, no que respeita aos arranjos 
exteriores indicados no V/ ofício 150/21 de 21/04/2021, o qual também 
anexo. 

 

2.      Segue novamente registo fotográfico comprovativo, pese embora, a 
finalização dos trabalhos tenha sido verificada pessoalmente em obra, pelo 
V/ técnico, Sr. Eng.º Vicente. 

 

3.      Desde então, sistematicamente, tenho contactado os V/ serviços e 
ninguém me dá resposta ou nem sequer atendem o telefone! 

 

4.      Já inclusive, dirigi emails à Sra. Dra. Ana Marques e Sra. Vereador 
Célia Guerra, sem que, contudo, tenha obtido qualquer resposta, conforme 
se infere dos emails abaixo. 
 
5.      Decorridos mais de 10 dias úteis sobre a informação a V. Exas. e 
reiteração do pedido de emissão da respectiva licença de utilização de 19 
de Janeiro de 2021, é lamentável que ainda não tenha obtido qualquer 
resposta da V/ parte. 
 

6.      Relembro a V. Exa. que o meu pedido inicial de emissão de licença 
de utilização é de 19 de Janeiro de 2021. 

 

7.      Agradeço, desde já, que cooperem comigo, como V/ munícipe, na 
resolução célere do M/ assunto, sob pena desta situação me continuar a 
trazer constrangimentos pessoais, por incumprimento contratual com 
diversas entidades. 

 

8.      Caso não o façam nos próximos dias 5 dias úteis, solicito 
inscrição para a próxima reunião do órgão executivo no período de 
intervenção do público. 
   

***   
9.      Por último, tomo a liberdade de enviar o presente email com o 

conhecimento dos Senhores Vereadores, a fim de estes tomarem 
conhecimento da situação a que se encontra a divisão de Obras 
Particulares e cujos atrasos na resolução dos processos pendentes, 
acarretam graves e irreparáveis prejuízos os Munícipes deste Concelho, 
como é o meu caso. 

  
  

3. OUTROS ASSUNTOS 

  
a)      Trago agora propostas sobre assuntos que decidimos aqui na reunião e que os 

munícipes me têm abordado. 

• Piscina: aprovámos na última reunião o estudo prévio da piscina. Solicitei então que 
fossem apresentadas imagens e uma maqueta tridimensional, nem que fosse virtual. 
Nos dias seguintes enviei um mail à Sra. Presidente a insistir na importância da 
apresentação desta maqueta de imediato, não esperando pelo anteprojeto, e dando 
a conhecer o que está em mente pelo projetista. 
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Referi então que esta maqueta permitirá perceber que o edifício é uma estrutura compacta, 
com grande volumetria para aquele local, quase um armazém.  
Dado ser uma obra de relevo para a comunidade, PROPONHO que esta maqueta seja 
apresentada, não apenas a nós, mas que a Sra. Presidente promova uma apresentação 
publica do estudo prévio da Piscina, com os projetistas que a estão a conceber e a presença 
de todos os vereadores, onde para alem do edifício exterior, os municípios podem ficar 
clarificados sobre algumas questões, em especial a profundidade da piscina maior, e a 
confirmação da sua utilização para competições oficiais. 
Esta apresentação e discussão publica, permitirá que todos fiquemos confortáveis, e, se for 
necessário, ainda possamos fazer algo melhorando e/ou alterando, dado que, daqui para a 
frente, vai aparecer o anteprojeto, e nessa altura pouco haverá a fazer deste ponto de vista. 
  

• Edificação por trás da Biblioteca: esta edificação agora aprovada, e que vem da 
proposta que o executivo PS apresentou no PEDU em setembro de 2015, tem 
gerado enorme preocupação nos munícipes. A discussão feita no executivo com os 
técnicos durou vários anos, as dúvidas que os vereadores do MPM foram 
apresentando foram imensas, foi inclusivamente apresentado uma maqueta física. 

Deste modo, a minha PROPOSTA, é que a Sra. Presidente promova uma apresentação e 
discussão pública sobre este projeto, onde a maqueta será mostrada e explicada, de modo a 
que os munícipes fiquem esclarecidos e não estejamos a condicionar o futuro.” 
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e respondeu o seguinte: 
 

• D. Boloete – depois da última reunião pediu todos os relatórios da comissão de 
fiscalização do parque de campismo, que está a acompanhar o cumprimento de 
todos os arranjos. 
Sobre as situações da D. Boloete, disse que há argumentos diferentes das partes, 
há contradições, e por isso quer esclarecer. 
Também já pediu aos serviços para enviarem o contrato de concessão e o caderno 
de encargos. 

• Árvore da Rua das Cavadinhas – a poda está programada para esta semana. 

• Rua das Chedas – depende de uma revisão, a vir a reunião brevemente. 

• APAMG – a Câmara apoia com 150 sacos de ração. O apoio foi aumentando, e hoje 
vem com uma proposta de 13.000€. 
Sobre o projeto do gatil e canil, que foi acompanhado pelo Vereador Caetano, vai-lhe 
deixar a explicação, embora o considere muito interessante. 

• Candidatura Novo Olhar – havia o receio da técnica de haver duplo financiamento. 
Foi para o Jurídico, e há 60 dias para fazer este protocolo, mas não o vai fazer sem 
este parecer jurídico. 

• D. Susana Fragoso – a Sr.ª Presidente tem as informações. 

• Buraco na Passagem – o processo já está na DGT, para abrir o procedimento. 

• Festas da Cidade – foi uma decisão do executivo permanente, à semelhança de 
todos os grandes eventos à nossa volta, que foram todos cancelados. 
A verba foi retirada, e a DDC propôs distribuí-la para a cultura e para apoios a 
eventos desportivos, com o compromisso de numa nova modificação ser incluída a 
verba para o sintético do SLM. 

• Campos de jogos em S. Pedro – a chave pode ser levantada na sede da Protur, na 
Pastelaria Arco Íris. 
O padel nunca esteve previsto, porque não é ali possível fazê-lo em segurança e a 
sua prática inviabilizaria a prática de outras modalidades. Para o padel tinha que 
estar o campo todo vedado. 
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• Limpeza das ciclovias – é da responsabilidade das Infraestruturas de Portugal, que 
já informaram a Sr.ª Presidente que o vão fazer em julho. 

• Sr. Tiago Ventura – está a ser analisada com a Contabilidade e o Jurídico a melhor 
forma de devolução das verbas. 

 
 
A Sr.ª Presidente pediu ao Sr. Vereador Carlos Caetano para esclarecer sobre a 
APAMG. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que também recebeu o e-mail da Presidente desta 
Associação, que faz o historial.  
Referiu que no início deste mandato havia quase um divórcio entre a Associação e a 
Câmara, e teve de ser reposta essa confiança entre as duas entidades. 
E foi depois de reposta essa confiança que se começou a falar com as duas associações. A 
Casa Esperanza seguiu um caminho diferente, e então começou-se a falar com a APAMG, 
sobre o projeto do canil/gatil. 
Ficou acordado que a Câmara cedesse um espaço, na Garcia, para a Associação construir 
ali essa infraestrutura, fazendo eles o projeto. Eles fizeram-no, com dois arquitetos, vieram 
mostrá-lo, é fabuloso, mas levantava a questão de a Associação não ser capaz de o fazer 
sozinha e de o manter.  
Em abril fez uma reunião com eles, no sentido de esta construção vir a ser efetuada e gerida 
pela Câmara, e ser um novo CRO, e que seria utilizado pelas várias associações do 
concelho. 
 

A Sr.ª Presidente perguntou se as situações apresentadas foram avaliadas tecnicamente 
pelos serviços da Câmara, para poderem ser seguidas. 
 

O Sr. Vereador Caetano disse que não foram avaliadas, o que estava em cima da mesa era 
apenas o apresentar de possibilidades, não se avançou mais. 
 

A Sr.ª Presidente disse que não vale a pena discutir agora este tema, uma vez que não há 
um processo organizado e ainda tem que ser verificado e analisado. 
 

A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que se o nosso CRO não está a dar resposta, 
poder-se-á considerar aumentá-lo. Diferente é o que parece que o e-mail dá ideia, que é o já 
haver um compromisso assumido por parte da autarquia, o que requer algum cuidado. 
 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte às restantes questões: 
 

• FEIS - só se marcou a reunião da FEIS e não do PDM porque são assuntos que não 
se tratam em pouco tempo, daí dever ser tratado em separado. 
Esta primeira reunião é para nos sentarmos e ouvirmos, para depois se ver os 
passos a dar. 

• PDM – a Chefe da DGT está de férias esta semana e por isso não se pode assumir 
hoje a data, porque tem de ser acordada com ela e também com a empresa, daí não 
dar hoje uma resposta. 

• Estradas do ICNF – eles têm uma verba de meio milhão de euros para intervir nas 
estradas da mata até final do ano, e dentro disso foi pedida a colaboração à Câmara, 
e está a ser feito.  
A primeira estrada a requalificar é a estrada de Pedreanes, e o valor restante será 
para a zona junto ao Tremelgo. 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionou se o pedido foi feito à Câmara ou à Sr.ª 
Presidente, porque não sabe de nada. 



 

Página 14 de 44 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 07/06/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 17 

 
 
 
 
 
 
 
A Sr.ª Presidente disse que tem algumas competências que lhe permitem tomar 
decisões no dia-a-dia. 

 

Seguiu-se uma troca de argumentos entre a Sr.ª Presidente e o Sr. Vereador. 
 

• A Sr.ª Presidente prosseguiu, dizendo que quando indica um caminho o Sr. 
Vereador fala logo noutro. É o caso das traseiras da Biblioteca, em que a maquete 
foi mostrada a todos os Srs. Vereadores, há mais de um ano, mas pode voltar a 
mostrá-la. 

• Blocos L e M e Adutora – o reequilíbrio financeiro não pode ser feito, teve esta 
semana uma reunião e aguarda uma resposta. 

• Rua das Chedas – como o Sr. Vereador sabe, precisa de uma revisão e tem de ir à 
Assembleia Municipal. 

• A reunião agendada com a Secretária de Estado do Ambiente foi no dia 28 de maio, 
levou as questões sobre o Rio Lis, informou que a Câmara também tem análises, já 
falou também com a Câmara de Leiria e manifestou a todos a sua preocupação pela 
situação. 

• Conservatória – tem estado a tratar com a Secretaria de Estado da Justiça, foi feito 
um protocolo neste mandato, fez-se a obra, da parte da Câmara está concluída, 
agora aguarda que nos digam qual o dia para abertura. 

• Plano Municipal de Defesa contra Incêndios – está na 2.ª fase, é a prioridade da 
Proteção Civil e espera que esteja terminado este mês. 

• Os novos arquitetos entraram esta semana e já estão ao serviço. 

• Moção – ainda não teve outra resposta. 

• Licenciamentos para habitação – em resposta à Sr.ª Vereadora Lara informou que o 
Proc.º 278/21 virá à reunião para decisão, no Proc.º 488/20 foi feito um atendimento, 
o Proc.º 485/20 terá que ir ver para responder depois, e o outro Proc.º de 2021 está 
para ser apreciado. 

• Rua do Boco – a munícipe quer saber se pode ligar o saneamento. A Sr.ª Presidente 
vai verificar se foi dada resposta ou não. 

• Centro de Saúde da Vieira – em relação à dificuldade de marcação de consulta para 
uma médica que atende poucos doentes vai ter de verificar. 

• Multa à CMMG – vai ver para trazer na próxima reunião. 

• Limpeza de terrenos – a Proteção Civil está a acompanhar e a tentar identificar os 
proprietários, e a resposta tem sido positiva, porque quando as pessoas são 
notificadas limpam-nos. 

• Homenagem ao Fernando Alves – é uma homenagem justa, foi sempre uma pessoa 
com um grande sentido de cidadania, de justiça e de respeito para com todos. 
Também se quer solidarizar com a proposta da Vereadora Alexandra na 
homenagem para com este grande marinhense. 

• Isenção aos concessionários – o assunto já aqui veio três vezes e agora está a ser 
visto como virá a proposta. 

• Patinódromo – o processo está em mãos, já veio o parecer da Associação de 
Patinagem e está nos serviços para apreciação. 

• Ciclovia – a limpeza já foi feita este ano. Este trabalho é da responsabilidade das 
Infraestruturas de Portugal e eles preveem fazer em julho. Não sabe se podem 
antecipar. 

• Vergieiras – vai ver. 

• Certidões – é natural que haja algum atraso, porque a responsável esteve de férias, 
mas tem havido o maior empenho dos trabalhadores, com muitas horas de trabalho 
e dedicação. 

• D. Cátia Lourenço - tem que ir ver. 
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• Piscina – está em fase de anteprojeto, vai ver qual a viabilidade de trazer o que o 
Vereador pede e que acha bem, embora não esteja no caderno de encargos. 
O Sr. Vereador pode ficar descansado porque vai ver a possibilidade de fazer isto. 

• EPI’s para as coletividades – a Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que grande 
parte já fez essa aquisição, daí não ter sido ainda feita essa distribuição. 

 
 
 

 

 

 

Seguidamente a Sr.ª Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia e 
interrompeu a reunião, para um breve intervalo, das 16:40 horas às 17:10 horas. 

 
 

 

 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

 
1. Resumo de Tesouraria do dia 31 de maio de 2021 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia trinta e um de maio de dois mil e 
vinte e um, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Dotações Orçamentais”: 
14.115.847,57€ (catorze milhões, cento e quinze mil, oitocentos e quarenta e sete euros e 
cinquenta e sete cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
 

2. 8.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021  
 
 
Os Srs. Vereadores do MpM e da CDU colocaram as suas questões, que se encontram 
refletidas nas respetivas declarações de voto. 
 
A Sr.ª Presidente e a Sr.ª Vereadora Célia Guerra esclareceram nos termos constantes da 
sua declaração de voto. 
 
Antes da votação, os Srs. Vereadores do MpM pediram 5 minutos para trocar impressões. 
 
Após esta pausa, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta, dado que 
todos os Srs. Vereadores se manifestaram em condições de o fazer: 
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336 - Presente proposta da 8.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
7.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2021 no valor de 80.115,00 euros nos 
reforços e de 80.115,00 euros nas anulações. 
6.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal para 2021 no valor de 143.985,00 euros 
nos reforços e de 157.485,00 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 
8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação 
atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 
 
Considerando que o art.º 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela 
Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações do Plano 
Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões, e que o mesmo 
conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual constam as despesas 
com as atividades mais relevantes da gestão autárquica. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera não aprovar 
a 8.ª Modificação ao Orçamento da Despesa de 2021, sob a forma de alteração, 
constituída pela 6.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 maioria, com 4 votos contra das Sr.ªs Vereadoras da 
CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino, e dos Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira 
e Ana Alves Monteiro, e 3 votos a favor, dos Srs. Vereadores Carlos Caetano, Célia 
Guerra e da Sr.ª Presidente. 
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU proferiram a seguinte declaração de voto: 
“Começamos por afirmar que concordamos com a generalidade das propostas 
nomeadamente com a necessidade de dinamizar a época balnear nas nossas praias sendo 
no entanto lamentável que, estando nós a cerca de oito dias do início da época balnear, os 
cerca de 85 mil euros a ela destinados não vêm devidamente discriminados, e que a 
informação da Srª Vereadora é que o programa “ainda está a ser terminado e ainda é 
provisório”….  
 
Lamentamos que o executivo não tenha ponderado a nossa proposta de incluir as colónias 
balneares e de apoiar de forma extraordinária e relevante o Movimento Associativo.  
 
Por isso, outro caminho não podíamos seguir que não fosse votar contra.  
Votamos contra a modificação orçamental porque entendemos que a verba alocada às festas 
da cidade que nesta modificação é de 150.425,00€ (mas que na sua totalidade ascendia a 
mais de 200 mil euros e que noutras modificações já foi delapidada), não seja distribuída 
pelo movimento associativo. Na verdade as nossas associações e clubes prestam-nos um 
serviço público que este executivo insiste em não valorizar.  
 
Por outro lado nesta modificação verificamos que é retirada a verba adstrita à realização das 
colonias balneares de S pedro de Moel porque entendemos que à semelhança do que 
sucede noutros municípios podiam realizar-se respeitando todas as normas de higiene e 
segurança impostas pela atual situação, sobretudo quando é certo que em todas atividades 
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extracurriculares (AECS, ATLS, AAAFs, CAAFS,) as crianças convivem certamente em 
segurança. 
 
Lamentamos que não haja vontade política para permitir as nossas crianças esta tao 
necessária convivência para o seu normal desenvolvimento sobretudo no atual quadro em 
que tanto já lhes foi retirado. A incompetência deste executivo é levada ao limite de 
desumanidade. Entendemos que a política deste executivo de acabar com tudo em nome da 
pandemia quando noutros municípios a Vida está a retomar o seu curso normal com a 
realização de festivais, concertos, teatros, colónias, etc, não pode ter a concordância da 
CDU que entendem que a vida tem de continuar.   
 
Por último dizer que lamentamos também que todas as decisões tenham sido tomadas sem 
ouvir os restantes eleitos, numa atitude autista de quem gere o município com arrogância e 
sem querer ouvir e contar com todos!  
 
Esperemos que este voto contra signifique apenas que a modificação venha novamente à 
votação na próxima reunião de Câmara onde se incluam as propostas dos vereadores da 
Oposição, nomeadamente das vereadoras da CDU.”    
 
 
Os Srs. Vereadores do MpM proferiram a seguinte declaração de voto: 
“O nosso sentido de voto constitui uma manifestação de protesto com o facto de não se 
realizarem, pelo segundo ano consecutivo, as festas da cidade, iniciativa que se constitui 
como uma atividade salutar de apoio ao associativismo, é uma forma de criar dinâmica 
cultural para a população. Já no ano transato poderíamos ter tido outro modelo das festas e 
mais um ano passou e nada foi preparado. 
  
Também não podemos de todo concordar com o facto de não se dinamizarem as colónias de 
férias para crianças que são mais desfavorecidas, sendo provavelmente o único período que 
tinham para ter um gozo de férias num contexto balnear. A iniciativa podia ter contemplado 
menos crianças ou períodos mais curtos, com rotatividade de grupos. E tudo era possível 
fazer a tempo e horas. 
  
A programação cultural apresentada para a animação de verão é apenas a desenvolvida 
pela Protur, quando agora referem que há um valor para atividades a dinamizar pela 
Câmara, sem que as mesmas estejam especificadas. 
  
A informação facultada apresenta preços de coisas já adjudicadas, que são contempladas na 
modificação orçamental, não se percebendo exatamente para que se destina o valor agora 
reforçado. Não se percebe concretamente o que vai ser feito na dinamização do Cosmos 
Azul e Mar e que justificam os 30.000,00€.  
  
Neste processo, já chega de justificações com a pandemia quando o mundo está a retomar 
progressivamente a sua normalidade. 
  
Por estas razões votamos contra, aguardando-se a receção do processo devidamente 
preparado e justificado numa próxima reunião, de modo a não comprometer os apoios nele 
inscritos e as atividades em causa.” 
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A Sr.ª Vereadora Célia Guerra proferiu a seguinte declaração de voto, também 
subscrita pela Sr.ª Presidente: 
“1. O programa de animação cultural das praias apresentado contemplava a programação da 
Praia da Vieira, a de S. Pedro, a programação referente às 2 candidaturas Portugal acústico 
e À mesa tb se Canta e a programação da Protur.  
 
2. Relativamente à modificação orçamental apresentada clarificamos que a verba para 
animação cultural nas nossas praias existente é suficiente para a realização das atividades 
planeadas, sendo que o reforço proposto se destinava à dinamização do Centro Cosmos 
Azul e Mar, tendo em conta que as obras no espaço foram concluídas recentemente.  
 
3. Quanto às Festas da Cidade – não há condições para a realização das mesmas, tendo 
sido feita a proposta da verba ser distribuída para eventos da área da cultura e apoios ao 
desenvolvimento de atividades desportivas (candidaturas de associações do concelho).  
 
4. A questão levantada relativamente à realização das Colónias de Férias é essencialmente 
uma questão de saúde e segurança das nossas crianças. A camarata é um quarto único com 
o número máximo de utilização de 25 crianças colocadas em beliches, sem que haja o 
afastamento necessário para manter as questões de saúde agora exigidas no atual estado 
pandémico.  
 
Para além disso as atividades de grupo no areal estão proibidas, o que impossibilita desta 
forma as atividades do grupo.  
 
A avaliação feita ao desenvolvimento das colónias nesta situação de risco inviabiliza a 
realização das mesmas este verão.  
 
Em primeiro lugar está a saúde das crianças, por esse motivo a nossa decisão foi a não 
realização das colónias em S. Pedro de Moel.”  
 
Após esta declaração a Sr.ª Presidente acrescentou ainda algumas palavras, que 
podem ser consultadas publicamente na plataforma Youtube, no canal OAMGTV, onde 
a reunião de câmara de sete de junho de dois mil e vinte e um está disponível, na 
íntegra, no link: https://www.youtube.com/k31rFZ0TlzU . 
 
 
 

3. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída 
norte da ZIMG - Fase 1” – Concurso Público n.º 14/2018 – Remessa de garantia 
para restituição de quantias retidas  

 
337 - Presente carta do adjudicatário da obra em epígrafe, CONTEC – Construção e 
Engenharia, S.A., a apresentar, para reforço de caução, a garantia bancária n.º 231/2021-S, 
de 7 de maio de 2021, no montante de 623,64 euros, emitida pelo Banco BIC Português, 
S.A., registo de entrada E/5449/2021 de 14/05/2021, e informação n.º 19SAB/2021 da Área 
das Finanças. 
 
A Câmara Municipal apreciou a referida informação e, considerando o teor da mesma, 
delibera, de acordo com o n.º 2 do artigo 353.º do Código dos Contratos Públicos, 
alterado e republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, 
aceitar a garantia bancária n.º 231/2021-S, de 7 de maio de 2021, no montante de 623,64 
euros, emitida pelo Banco BIC Português, S.A. e restituir a importância de 623,64 € ao 

https://www.youtube.com/k31rFZ0TlzU
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adjudicatário CONTEC – Construção e Engenharia, S.A, retida através da guia 
353/1/2021 de 29/04/2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

4. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída 
norte da ZIMG - Fase 2” – Concurso Público n.º 15/2018 – Remessa de garantia 
para restituição de quantias retidas  

 
338 - Presente carta do adjudicatário da obra em epígrafe, CONTEC – Construção e 
Engenharia, S.A., a apresentar, para reforço de caução, a garantia bancária n.º 232/2021-S, 
de 7 de maio de 2021, no montante de 977,05 euros, emitida pelo Banco BIC Português, 
S.A., registo de entrada E/5450/2021 de 14/05/2021, e informação n.º 20SAB/2021 da Área 
das Finanças. 
 
A Câmara Municipal apreciou a referida informação e, considerando o teor da mesma, 
delibera, de acordo com o n.º 2 do artigo 353.º do Código dos Contratos Públicos, 
alterado e republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, 
aceitar a garantia bancária n.º 231/2021-S, de 7 de maio de 2021, no montante de 977,05 
euros, emitida pelo Banco BIC Português, S.A. e restituir a importância de 977,05 € ao 
adjudicatário CONTEC – Construção e Engenharia, S.A, retida através da guia 
354/1/2021 de 29/04/2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
 
APROVISIONAMENTO 

 
 
 

5. “Prestação de serviços de vigilância para os estaleiros municipais da Marinha 
Grande” - P.A. N.º 15/2021 - AP/DQV – Adjudicação  

 
 
339 - Presente o processo de aquisição nº 15/2021 – AP/DQV, com o objeto “Prestação de 
serviços de vigilância para os estaleiros municipais da Marinha Grande”, realizado de acordo 
com deliberação camarária de 15 de março de 2021, acompanhado de relatório final do Júri, 
datado de 31 de maio de 2021, no qual se propõe a adjudicação, à proposta apresentada 
pelo concorrente RONSEGUR – RONDAS E SEGURANÇA, S.A., pelo valor global de 
111.575,34 €, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Face ao exposto e depois de analisado o processo de aquisição n.º 15/2021-AP/DQV, a 
Câmara Municipal, concordando com as conclusões do relatório de final, delibera, nos 
termos dos artigos 73.º, n.º 1 e 148º, n.º 4, ambos do Código dos Contratos Públicos e 
de acordo com o artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e de 
acordo com o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho,  
aprovar a proposta constante do referido relatório final e consequentemente: 
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➢ Adjudicar a “Prestação de serviços de vigilância para os estaleiros municipais 
da Marinha Grande” para o período de 18 meses, à proposta apresentada pelo 
concorrente RONSEGUR – RONDAS E SEGURANÇA, S.A., NIPC 507 011 724, 
pelo valor global de 111.575,34€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

➢ Notificar o adjudicatário RONSEGUR – RONDAS E SEGURANÇA, S.A., NIPC 
507 011 724, para apresentar os documentos de habilitação identificados no 
programa de procedimento. 

➢ Aprovar a minuta do contrato, de acordo com o artigo 98º, nº1, do Código dos 
Contratos Públicos.  

➢ Designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Luciana Esteves, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pelo trabalhador Luís Silva. 
 
 

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

 
 

6. “ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DAS 

TRUTAS - FASE 3 E FASE 4” - PA N.º 39/2020 - APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO. 
 
340 - Presente Informação n.º LB/06/2021, da Divisão de Gestão do Território, datada de 25 
de maio de 2021, propondo a aprovação do Projeto de Execução da rede de saneamento 
doméstico das Trutas, no lugar das Trutas, na freguesia da Marinha Grande, concelho da 
Marinha Grande. 
 
Este projeto tem como principal objetivo implementar e dotar um território de uma 
infraestrutura atualmente praticamente inexistente, neste caso rede de águas residuais 
domésticas, permitindo assegurar a melhoria das condições de vida da população, controle e 
prevenção de doenças, proteção do meio ambiente, melhorar a produtividade do indivíduo e 
facilitar a atividade económica. O lugar das Trutas enquadra-se nessa descrição, tanto pela 
inexistência de cobertura de infraestruturas de saneamento de águas residuais domésticas, 
como pela sua localização próxima de soluções de ligação ao sistema em alta, apoiando-se 
no emissário da Águas do Centro Litoral (AdCL). 
 
A solução preconizada prevê uma configuração da rede de saneamento que permita a 
execução da obra em duas fases distintas, em que as infraestruturas possam entrar em 
funcionamento imediatamente após a sua execução, em fases autónomas e independentes. 
Mais se informa, que este projeto de execução observa as normas legais e regulamentares 
aplicáveis à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos 
descritos no artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de julho. 
 
Deste modo e face ao exposto, propõem-se a APROVAÇÃO em Reunião de Câmara, 
nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do projeto de execução da Rede de saneamento 
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doméstico das Trutas - Fase 3 e Fase 4, localizada no lugar das Trutas, na freguesia da 
Marinha Grande, concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

7. Req.º n.º 1975/19, datado de 2019/11/27 - Proc.º n.º 428/19, datado de 2019/11/27 
– Vítor Manuel Ferreira Lopes 

 
 

Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente requerimento n.º1975/19, datado de 2019/11/27, constante do processo n.º428/19, em nome 
de VITOR MANUEL FERREIRA LOPES, com o NIF 225216922,com residência em rua da Saibreira, 
n.º 27, lugar de Cortes, união das freguesias de Leiria, Pousos, Barreiras e Cortes, concelho de Leiria, 
relativo ao pedido de informação prévia para a “Alteração e ampliação de um edifício de habitação” 
existente, sito na rua Helena Lopes Vieira, lugar de São Pedro de Moel, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
1922einscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 19957-P.Presente parecer emitido 
pela CCDRC, datado de2006/08/24, relativo à interpretação do regulamento do Plano Diretor Municipal 
da Marinha Grande para o Aglomerado Urbano de São Pedro de Moel. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2020/08/28, que refere que o pedido de informação 
prévia apresentado, não é viável, visto que, em eventual pedido de licenciamento a apresentar nos 
moldes propostos, o mesmo seria passível de indeferimento, nos termos do disposto na alínea a)do n.º 
1 do art. 24.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, por violar normas 
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente ao prever a ampliação de edificação existente, ao 
nível do piso superior sobre piso existente, sem que sejam garantidos no piso proposto, os 
afastamentos definidos no n.º 6 do art. 5.º do regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha 
Grande. 
 
Presente parecer da técnica superior jurista datado de 2020/10/14, a enquadrar juridicamente a 
pretensão e concordando com o parecer técnico referido. 
 
Presente proposta de deliberação datada de 2020/11/09, contendo o projeto de indeferimento da 
pretensão com os fundamentos constantes nos pareceres referidos, agendada para a reunião de 
Câmara realizada em 2020/11/16, tendo o respetivo processo sido “(...) retirado da ordem do dia, para 
esclarecimentos das questões colocadas.” 
 
Presente ofício com a referência S/178/2021, datado de 2021/01/25, da Câmara Municipal da Marinha 
Grande, pelo qual foi solicitado parecer sobre o assunto à Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro-CCDRC. 
 
Presente parecer emitido pela CCDRC, datado de 2021/02/22 sobre o assunto. 
 
Após análise do pedido de informação prévia para a “Alteração e ampliação de um edifício de 
habitação” existente, sito na rua Helena Lopes Vieira, lugar de São Pedro de Moel, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande 
sob o número 1922einscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 19957-P, 
apresentado por VITOR MANUEL FERREIRA LOPES, com o NIF 225216922,com residência em 
rua da Saibreira, n.º 27, lugar de Cortes, união das freguesias de Leiria, Pousos, Barreiras e 
Cortes, concelho de Leiria, bem como dos pareceres que sobre ele recaíram, a Câmara 
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Municipal delibera, INFORMAR SER VIÁVEL a pretensão requerida, visto que, num eventual 
pedido de licenciamento a apresentar nos termos propostos, o mesmo seria passível de 
deferimento, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 09/09, tendo por base o parecer emitido pela CCDRC de 22/02/2021, com o qual 
concorda, que se dá por integralmente reproduzido, se anexa e passa a fazer parte integrante da 
presente deliberação.” 

 
 
Os Srs. Vereadores referiram que o parecer da CCDRC que consta deste processo foi 
emitido para outro processo, foi específico e não genérico, pelo que é necessário esse 
parecer. 
 
A Sr.ª Presidente disse que embora este processo seja igual ao outro, vai retirá-lo.  
 
Processo RETIRADO. 
 
 
 
 

8. Req.º n.º 1986/19, datado de 2019/11/29 - Proc.º n.º 432/19, datado de 2019/11/29 
– Susana Maria dos Santos Franco Orosa 

 
341 - Presente requerimento n.º 1986/19, datado de 2019/11/29, constante do processo 
camarário n.º 432/19, em nome de SUSANA MARIA DOS SANTOS FRANCO OROSA, com 
o NIF 146719824, com morada em rua Pinheiro Grande, n.º 10, lugar de Trutas, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da “Legalização de 
alterações de moradia e da construção de muro de vedação não confinante com 
arruamento” existentes, localizados num prédio urbano sito na rua Manuel Baridó, n.º 9, 
lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16179 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o n.º 18621. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/06/01, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da “Legalização de alterações de moradia e 
da construção de muro de vedação não confinante com arruamento” existentes, 
localizados num prédio urbano sito na rua Manuel Baridó, n.º 9, lugar de Casal Galego, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 16179 e inscrito na matriz predial urbana sob o n.º 
18621, com o número de processo 432/19, com data de entrada em 2019/11/29, em 
nome de SUSANA MARIA DOS SANTOS FRANCO OROSA, com o NIF 146719824, com 
morada em rua Pinheiro Grande, n.º 10, lugar de Trutas, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a 
Câmara Municipal delibera, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização 
e Edificação – RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, DEFERIR o mesmo. 
 
Mais delibera INFORMAR a requerente que: 
1. Nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos 

das especialidades necessários, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
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2. 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

9. Req.º n.º 310/21, datado de 2021/05/03 - Proc.º n.º 85/18, datado de 2018/03/08 – 
Margarida Maria Rodrigues Bento 

 
342 - Presente requerimento n.º 310/21, datado de 2021/05/03, constante do processo 
camarário n.º 85/18, subscrito por MARGARIDA MARIA RODRIGUES BENTO e outros, com 
o NIF 179250310, com morada em rua Vasco da Gama, n.º 23, lugar de Casal dos Ossos, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da 
“Legalização da Alteração e Ampliação de Moradia Unifamiliar” existente, incluindo a 
realização de “Obras de Alteração”, localizada num prédio urbano sito na rua Vasco da 
Gama, n.º 23, lugar de Casal dos Ossos, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 8983 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 13847, dispondo de projeto de arquitetura 
aprovado por deliberação camarária datada de 2020/12/02. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/05/21, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da “Legalização da Alteração e Ampliação 
de Moradia Unifamiliar” existente, incluindo a realização de “Obras de Alteração”, 
localizada num prédio urbano sito na rua Vasco da Gama, n.º 23, lugar de Casal dos 
Ossos, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 8983 e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo número 13847, com o número de processo 85/18, com data de entrada em 
2018/03/08, em nome de MARGARIDA MARIA RODRIGUES BENTO e outros, com o NIF 
179250310, com morada em rua Vasco da Gama, n.º 23, lugar de Casal dos Ossos, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, e considerando o parecer técnico que sobre 
ele recaiu, a Câmara Municipal delibera, 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, DEFERIR. 
 
Mais delibera INFORMAR os requerentes do seguinte: 
1. 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. 

2. 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. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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10. Req.º n.º 358/21, datado de 2021/05/21 - Proc.º n.º 138/18, datado de 2018/04/18 
– Luís Manuel Fernandes Soeima 

 
 
343 - Presente requerimento n.º 358/21, datado de 2021/05/21, constante do processo 
camarário n.º 138/18, em nome de LUÍS MANUEL FERNANDES SOEIMA, com o NIF 
146749537, com residência em Travessa da Portela, n.º 16, 1.º, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da “Legalização da alteração e 
ampliação de edifício habitacional com dois fogos”, incluindo o licenciamento da obra 
relativa à "Demolição de áreas ilegais" e a "Alteração de edifício habitacional" existente, 
sito no lugar de Portela, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 2913 e omisso na matriz, dispondo de 
projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2020/10/07. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/05/21, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da “Legalização da alteração e ampliação 
de edifício habitacional com dois fogos”, incluindo o licenciamento da obra relativa à 
"Demolição de áreas ilegais" e a "Alteração de edifício habitacional" existente, sito no 
lugar de Portela, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 2913 e omisso na matriz, com o 
número de processo 138/18, com data de entrada em 2018/04/18, em nome de LUÍS 
MANUEL FERNANDES SOEIMA, com o NIF 146749537, com residência em Travessa da 
Portela, n.º 16, 1.º, freguesia e concelho de Marinha Grande, e considerando os 
pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a Câmara Municipal delibera, 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, DEFERIR o mesmo, com o condicionalismo da cedência para domínio 
público da faixa de terreno com a área de 19,50m2, ao longo da frente do prédio 
confinante com a Travessa da Portela, conforme configuração constante da peça 
gráfica correspondente à "IMPLANTAÇÃO SOBRE LEV.º TOPOGRÁFICO", com o 
número "Folha n.º 5", datada de "Janeiro 2020", entregue a coberto do requerimento 
n.º 219/20, datado de 2020/02/06, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera INFORMAR o requerente do seguinte: 
1. 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. 

2. 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. 

 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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11. Req.º n.º 376/21, datado de 2021/05/28 - Proc.º n.º 420/19, datado de 2019/11/15 
– Mauro José Monteiro Ezequiel 

 
344 - Presente requerimento n.º 376/21, datado de 2021/05/28, constante do processo 
camarário n.º 420/19, subscrito por MAURO JOSÉ MONTEIRO EZEQUIEL, com o NIF 
215893557, com residência em rua Cidade de São Tomé, n.º 47A, lugar de Picassinos, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de uma moradia unifamiliar e muro de vedação”, a incidir sobre um prédio 
rústico, sito na rua dos Cravos, lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20489 e 
inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo número 2534. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços, datados de 2021/04/14 e de 2021/05/28, 
referentes, respetivamente, aos projetos de arquitetura e das especialidades apresentados. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia 
unifamiliar e muro de vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua dos 
Cravos, lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20489 e inscrito na 
respetiva matriz predial rústica sob o artigo número 2534, com o número de processo 
420/19, com data de entrada em 2019/11/15, apresentado por MAURO JOSÉ MONTEIRO 
EZEQUIEL, com o NIF 215893557, com residência em rua Cidade de São Tomé, n.º 47A, 
lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, e considerando os 
pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a Câmara Municipal delibera, 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 – DEFERIR o mesmo, com os seguintes 
condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua dos 
Cravos, em calçada de pedra de calcário com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, 
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. Deverá ser garantida a manutenção da valeta existente 
em betão.  

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 37,50m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua dos Cravos, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação”, com o 
número “1”, datada de “FEV/2021”, entregue a coberto do requerimento n.º 183/21, 
datado de 2021/03/12, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada 
à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, 
devidamente atualizada. 

 
Mais delibera INFORMAR o requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 
76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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12. Req.º n.º 1165/20, datado de 2020/10/27 - Proc.º n.º 423/20, datado de 2020/10/27 
– José Orlando Cerejo Almeida e Josué Jerónimo Inez 

 
 
345 - Presente requerimento n.º 1165/20, datado de 2020/10/27, constante do processo 
camarário n.º 423/20, em nome de JOSÉ ORLANDO CEREJO ALMEIDA, com o NIF 
154105589, com residência em rua Vale de Água, n.º 638, Barreiros, freguesia de Amor, 
concelho Leiria e por JOSUÉ JERÓNIMO INEZ, com o NIF 141612240, com residência em 
rua 42, n.º 24, lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, relativo ao pedido 
de licenciamento da obra de “Construção de um conjunto habitacional com dois fogos”, 
incluindo o “Destaque de parcela de terreno”, a levar a efeito num prédio rústico sito na rua 
do Brejo, lugar de Tojeiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 12723e inscrito na 
respetiva matriz predial rústica sob o artigo número 5961. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2021/05/24, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por se verificar a 
ausência de infra-estruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais 
domésticas e o arruamento confinante com o prédio não apresentar as características 
mínimas exigidas para um arruamento urbano, por falta de alinhamentos, definição de 
traçado e característica de pavimento fraco, sendo passível de indeferimento ao abrigo do n.º 
5 do art. 24.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. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Construção de um conjunto 
habitacional com dois fogos”, incluindo o “Destaque de parcela de terreno”, a levar a 
efeito num prédio rústico sito na rua do Brejo, lugar de Tojeiras, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande 
sob o número 12723e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo número 
5961, com o número de processo 423/20, com data de entrada em 2020/10/27, 
apresentado por JOSÉ ORLANDO CEREJO ALMEIDA, com o NIF 154105589, com 
residência em rua Vale de Água, n.º 638, Barreiros, freguesia de Amor, concelho Leiria 
e por JOSUÉ JERÓNIMO INEZ, com o NIF 141612240, com residência em rua 42, n.º 24, 
lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, bem como do parecer 
técnico datado de 2019/11/04, a Câmara Municipal delibera: 
 
NOTIFICAR os requerentes, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do 
Procedimento Administrativo – CPA, para se pronunciarem em sede de AUDIÊNCIA 
PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da 
pretensão, nos termos do disposto no n.º 5 do art. 24.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, nomeadamente por se 
verificar a ausência de infra-estruturas de abastecimento de água e de drenagem de 
águas residuais domésticas e o arruamento confinante com o prédio não apresentar 
as características mínimas exigidas para um arruamento urbano, por falta de 
alinhamentos, definição de traçado e característica de pavimento fraco. 
 
Mais delibera INFORMAR os requerentes que, em sede de audiência prévia, poderão 
solicitar a reapreciação do pedido, nos termos previstos no n.º 1 do art. 25.º do 
referido regime jurídico, desde que se comprometam a realizar os trabalhos 
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necessários ao a assumir os encargos inerentes à sua execução, bem como os 
encargos de funcionamento das infraestruturas por um período de 10 anos 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

13. E/3294/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução de baixada elétrica – CANAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. 

 
346 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/3294/2021, datado de 
2021/03/25, apresentado por CANAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., com o NIPC 
501145923, com ocupação de espaço público para abertura de vala para realização de 
trabalhos em subsolo, para execução de infraestruturas elétricas enterradas, referentes à 
execução de baixada de energia elétrica, uma extensão de 300ml, a levar a cabo na Rua 
Floristas Gravadores e Rua Álvaro Duarte, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente pareceres técnicos da Divisão de Qualidade de Vida, datados de 2021/05/19, sobre 
o assunto, bem como despacho proferido pela Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, em 
2021/05/20. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, 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 abertura de vala 
para realização de trabalhos em subsolo, para execução de infraestruturas elétricas 
enterradas, referentes à execução de baixada de energia elétrica, numa extensão de 
300ml, a levar a cabo na Rua Floristas Gravadores e Rua Álvaro Duarte, freguesia de e 
concelho de Marinha Grande, apresentado por CANAS-ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO, S.A., com o NIPC 501145923, com os seguintes condicionalismos: 
 

a) A reposição dos pavimentos danificados/intervencionados 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; 

 
b) 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; 

 
c) Deverão contactar previamente os serviços da Divisão de Qualidade de Vida, 

para acompanhamento da execução dos trabalhos; 
 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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14. E/4018/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução de baixada elétrica - E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A. 

 
 
347 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/4018/2021, datado de 
2021/04/13, apresentado por E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A., com o 
NIPC 504394029, com ocupação de espaço público para abertura de vala para realização de 
trabalhos em subsolo, para execução de infraestruturas elétricas enterradas, referentes à 
execução de baixada de energia elétrica, uma extensão de 60ml, a levar a cabo na Travessa 
do Corgo Norte, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente pareceres técnicos da Divisão de Qualidade de Vida, datados de 2021/05/06, sobre 
o assunto, bem como despacho proferido pela Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, em 
2021/05/20. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, 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 abertura de vala 
para realização de trabalhos em subsolo, para execução de infraestruturas elétricas 
enterradas, referentes à execução de baixada de energia elétrica, numa extensão de 
60ml, a levar a cabo na Travessa do Corgo Norte, freguesia de e concelho de Marinha 
Grande, apresentado por E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A., com o 
NIPC 504394029, com os seguintes condicionalismos: 
 

a) A reposição dos pavimentos danificados/intervencionados 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; 

 
b) 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; 

 
c) Deverão contactar previamente os serviços da Divisão de Qualidade de Vida, 

para acompanhamento da execução dos trabalhos; 
 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 
 

15. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS – ESCOLAS DO 1.º CICLO E 

JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE – ANO 

LETIVO 2020/2021– 3.ª FASE 
 
348 - Presente informação interna n.º 932/2021 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, datada de 28/05/2021, a dar conta da necessidade da realização de uma 3.ª fase 
de atribuição de auxílios económicos, face ao número de novos pedidos que deram entrada 
no serviço de Educação, após o termo da 2.ª fase de atribuição dos subsídios escolares aos 
alunos carenciados do 1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do concelho da 
Marinha Grande, pertencentes ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente. 
 
Considerando que o Despacho n.º 8452-A/2015, datado de 31 de julho, alterado pelos 
Despachos n.º 5296/2017, de 16 de julho e 7255/2018, de 31 de julho, em conformidade com 
o Decreto-lei nº 55/2009, de 2 de março, sistematiza e atualiza a norma reguladora da ação 
social, facilitando assim o acesso à mesma.  
 
Considerando que as normas legais anteriormente mencionadas constituem a base de 
trabalho para os agentes que atuam nesta área, nomeadamente os Municípios. 
  
Considerando que o Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, vem acentuar o papel da ação 
social escolar, como meio de combate às desigualdades sociais e de promoção do 
rendimento escolar. 
  
Considerando que nos termos do presente Despacho, a atribuição dos subsídios escolares 
continua a estar dependente do posicionamento do aluno nos escalões do abono de família 
(ao 1.º escalão de apoio, corresponde o escalão A e ao 2.º escalão, o B); 
 
Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme 
prevê a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
 
Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e perante as Finanças. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e conforme competência estipulada na 
alínea hh) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro na sua redação 
atual, delibera atribuir ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, o 
seguinte subsídio: 
 
* Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente com sede na Rua Prof.ª Amélia 
Cândida - Boavista, 2430 – 053 Marinha Grande, n.º fiscal 600 075 761 
 
Total de Pedidos: 37 
Valor do subsídio a atribuir: 1.195,00€ (mil cento e noventa cinco euros) 
 
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente 
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 1.ª FASE: 
ESCALÃO A - 

REMANESCENTE 

3.ª Fase    

TOTAIS ALUNOS ALUNOS A ALUNOS B Total  
  

PRÉ-ESCOLAR  2 7 9    

1º CEB 1 18 9 28    

TOTAL GERAL 1 20 16 37    

    

 
 
 

 

 1. ª FASE 
ESCALÃO A- 

REMANESCENTE 

3.ª Fase  
 

Plano 

TOTAIS VERBAS ESCALÃO A ESCALÃO B TOTAL 
 

Ação Plano 

PRÉ-ESCOLAR  100,00€ 175,00€ 275,00€ A/64/2018 

1º CEB 20,00€ 720,00€ 180,00€ 920,00€ A/65/2018 

TOTAL AGR. 
POENTE 

 
20,00€ 

 
820,00€ 

 
355,00€ 1.195,00€ 

 

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

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

16. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS – ESCOLAS DO 1.º CICLO E 

JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE – ANO 

LETIVO 2020/2021– 3.ª FASE 
 
349 - Presente informação interna n.º 931/2021 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, datada de 28/05/2021, a dar conta da necessidade da realização de uma 3.ª fase 
de atribuição de auxílios económicos, face ao número de novos pedidos que deram entrada 
no serviço de Educação, após o termo da 2.ª fase de atribuição dos subsídios escolares aos 
alunos carenciados do 1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do concelho da 
Marinha Grande, pertencentes ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente. 
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Considerando que o Despacho n.º 8452-A/2015, datado de 31 de julho, alterado pelos 
Despachos n.º 5296/2017, de 16 de julho e 7255/2018, de 31 de julho, em conformidade com 
o Decreto-lei nº 55/2009, de 2 de março, sistematiza e atualiza a norma reguladora da ação 
social, facilitando assim o acesso à mesma.  
 
Considerando que as normas legais anteriormente mencionadas constituem a base de 
trabalho para os agentes que atuam nesta área, nomeadamente os Municípios. 
  
Considerando que o Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, vem acentuar o papel da ação 
social escolar, como meio de combate às desigualdades sociais e de promoção do 
rendimento escolar. 
  
Considerando que nos termos do presente Despacho, a atribuição dos subsídios escolares 
continua a estar dependente do posicionamento do aluno nos escalões do abono de família 
(ao 1.º escalão de apoio, corresponde o escalão A e ao 2.º escalão, o B); 
 
Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme 
prevê a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
 
Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e perante as Finanças. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e conforme competência estipulada na 
alínea hh) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro na sua redação 
atual, delibera atribuir ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, o seguinte 
subsídio: 
 
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, com sede na Rua Prof. Nery 
Capucho, 2430 – 231 Marinha Grande, n.º fiscal 600 076 768 
 
Total de Pedidos: 37 
Valor do subsídio a atribuir: 1.135,00€ (mil cento e trinta cinco euros) 
 
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente 

 

 3.ª Fase     

TOTAIS ALUNOS ALUNOS A ALUNOS B Total     

PRÉ-ESCOLAR 6 11 17     

1º CEB 8 12 20     

TOTAL GERAL 14 23 37     
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 3.ª Fase  
 

Plano 

TOTAIS VERBAS ESCALÃO A ESCALÃO B TOTAL 
 

Ação Plano 

PRÉ-ESCOLAR 300,00€ 275,00€ 575,00€ A/64/2018 

1º CEB 320,00€ 240,00€ 560,00€ A/65/2018 

TOTAL AGR. 
POENTE 

 
620,00€ 

 
515,00€ 1.135,00€ 

 

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

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

17. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS – ESCOLAS DO 1.º CICLO E 

JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VIEIRA DE LEIRIA – ANO LETIVO 

2020/2021 – 3.ª FASE 
 
350 - Presente informação interna n.º 933/2021 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, datada de 28/05/2021, a dar conta da necessidade da realização de uma 3.ª fase 
de atribuição de auxílios económicos, face ao número de novos pedidos que deram entrada 
no serviço de Educação, após o termo da 2.ª fase de atribuição dos subsídios escolares aos 
alunos carenciados do 1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do concelho da 
Marinha Grande, pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria. 
 
Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme 
prevê a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
 
Considerando que o Despacho n.º 8452-A/2015, datado de 31 de julho, alterado pelos 
Despachos n.º 5296/2017, de 16 de julho e 7255/2018, de 31 de julho, em conformidade com 
o Decreto-lei nº 55/2009, de 2 de março, sistematiza e atualiza a norma reguladora da ação 
social, facilitando assim o acesso à mesma.  
 
Considerando que as normas legais anteriormente mencionadas constituem a base de 
trabalho para os agentes que atuam nesta área, nomeadamente os Municípios. 
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Considerando que o Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, vem acentuar o papel da ação 
social escolar, como meio de combate às desigualdades sociais e de promoção do 
rendimento escolar. 
  
Considerando que nos termos do presente Despacho, a atribuição dos subsídios escolares 
continua a estar dependente do posicionamento do aluno nos escalões do abono de família 
(ao 1.º escalão de apoio corresponde o escalão A e ao 2.º escalão, o B); 
 
Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme 
prevê a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
 
Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do 
apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva 
regularizada perante a Segurança Social e perante as Finanças. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e conforme competência estipulada na 
alínea hh) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibera atribuir ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, o seguinte 
subsídio: 
 

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

 
Total de Pedidos: 4 
Valor do subsídio escolar a atribuir: 115,00€ (cento e quinze euros) 
 
 Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria 
 

                  3.ª Fase 

TOTAIS ALUNOS ALUNOS A ALUNOS B Total 

PRÉ-ESCOLAR 1 1 2 

1º CEB 0 2 2 

TOTAL GERAL 1 3 4 

 

 3.ª Fase  
 

Plano 

TOTAIS VERBAS ESCALÃO A ESCALÃO B TOTAL 
 

Ação Plano 

PRÉ-ESCOLAR 50,00€ 25,00€ 75,00€ A/64/2018 

1º CEB 0,00€ 40,00€ 40,00€ A/65/2018 

TOTAL AGR. V. LEIRIA 
 

50,00€ 
 

65,00€ 115,00€ 
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(1) PRÉ-ESCOLAR  
- Subsídios a 100% (escalão A): 50,00€ 
- Subsídios a 50% (escalão B): 25,00€ 
 
(2) 1º CEB  
- Subsídios a 100% (escalão A): 40,00€ 
- Subsídios a 50% (escalão B): 20,00€ 

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

 
 

18. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA SOCIAL EM 2021 –
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS DA MARINHA GRANDE – PROTEÇÃO, DEFESA E 

AUXÍLIO DE ANIMAIS ABANDONADOS, NEGLIGENCIADOS E/OU CARENCIADOS. 
 
 
351 - Presente deliberação de 14 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/10161/2020  506924211 
Associação Protetora de 

Animais da Marinha Grande 

Proteção, defesa e auxílio de 
animais abandonados, 

negligenciados e/ou carenciados 
38,6 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/716/2021 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a Associação 
Protetora de Animais da Marinha Grande, preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a proteção, defesa e auxílio de 
animais abandonados, negligenciados e/ou carenciados. 
 
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: 
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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/89; 
 
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 u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei n.º 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, publicados em 1 de fevereiro de 2021, o qual já se 
encontra em vigor, não se percebendo quais os critérios da apreciação processual que  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10161/2020 506924211 
Associação 

Protetora de Animais 
da Marinha Grande 

Proteção, defesa e 
auxílio de animais 

abandonados, 
negligenciados 

e/ou carenciados 

38,6 pontos 2018/A/89 13.000,00€ 
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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. 
 
 

19. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA SOCIAL EM 2021 – 

ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE – 

PROMOÇÃO DA DÁDIVA BENÉVOLA DE SANGUE NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 
 
352 - Presente deliberação de 14 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 Pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10264/2020  501061029 
Associação de Dadores 

Benévolos de Sangue do 
Concelho da Marinha Grande 

Promoção da dádiva 
benévola de sangue no 

Concelho da Marinha Grande 
32,3 pontos 

 
 
Presente informação com n.º de registo I/603/2021, da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a Associação 
de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho da Marinha Grande, preenche os requisitos 
previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para 
promoção da dádiva benévola de sangue no Concelho da Marinha Grande. 
 
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  
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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/89; 
 
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 u) 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, publicados em 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. 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10264/2020 501061029 

Associação de 
Dadores Benévolos 

de Sangue do 
Concelho da Marinha 

Grande 

Promoção da dádiva 
benévola de sangue 

no Concelho da 
Marinha Grande 

 

32,3 pontos 2018/A/89 2.000,00€ 
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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. 
 
 
 

20. APRECIAÇÃO DE CANDIDATURAS APRESENTADAS RELATIVAS AO APOIO À NATALIDADE E À 

FAMÍLIA NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE ENTRE OS DIAS 1 DE JANEIRO E 31 DE MARÇO 

DE 2021 
 
 
353 - Presente informação n.º I/922/2021 datada de 26 de maio de 2021 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, dando conta da apreciação de 17 (dezassete) processos de 
candidatura, conforme estabelece o Regulamento de Apoio à Natalidade e à Família no 
Concelho da Marinha Grande, publicado no Diário da República, 2º série, nº 207 de 26 de 
outubro de 2018. 
 
Foram analisados 17 (dezassete) processos de candidatura no âmbito do Regulamento de 
Apoio à Natalidade e à Família no Concelho da Marinha Grande, publicado no Diário da 
República, 2º série, nº 207 de 26 de outubro de 2018, conforme estabelece o nº 1 do artigo 
4º do citado Regulamento, com registo de entrada entre os dias 1 de janeiro 31 de março de 
2021, relativos ao 1º trimestre de 2021. 
 
Considerando que dos 17 (dezassete) processos que deram entrada ao abrigo da alínea a) 
ou b) do nº. 3 do artigo 4º do citado regulamento, 13 (treze) processos de candidatura 
cumprem as condições de atribuição do incentivo consagradas nas alíneas a) a f), do artigo 
5.º do Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha 
Grande, designadamente as candidaturas constantes e identificadas no Anexo A; 
 
Considerando que dos 17 (dezassete) processos que deram entrada, ao abrigo da alínea a) 
ou b) do nº 3 do artigo 4º do citado Regulamento, 4 (quatro) candidaturas, não permitem 
verificar o cumprimento cumulativo de todas as condições previstas nas alíneas a) a f) do 
artigo nº 5 do Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família, devendo ser realizada 
a audiência prévia aos interessados, com vista à comunicação da intenção de indeferimento, 
de acordo com o preceituado no nº 1 e no nº 2 do artigo 121º do Código do Procedimento 
Administrativo publicado em 7 de janeiro de 2015, designadamente as candidaturas 
constantes e identificadas no Anexo B; 
 
Considerando que a atribuição e pagamento do incentivo ao primeiro progenitor requerente, 
identificados no Anexo A, foi calculado com base nas alíneas a) a c) do nº 1 do artigo 6.º do 
Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande; 
 
Deste modo e atendendo a que:  
a) Os processos originais a que se refere a informação se encontram na Divisão de 

Desenvolvimento da Cidadania, com a respetiva documentação; 
b) A dotação financeira necessária está prevista na Ação 2018/A/88. 
 
A Câmara Municipal analisou a presente informação e delibera: 
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a) Ao abrigo da alínea v) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e de acordo com o disposto no artigo 10.º do Regulamento de Apoio 
à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande, publicado no 
Diário da República, 2º série, nº 207 de 26 de outubro de 2018, deferir 13 (treze) 
candidaturas, mencionadas nesta deliberação, constantes nos documentos em 
anexo - Anexo A; 

b) A atribuição e pagamento do incentivo à natalidade ao primeiro progenitor 
requerente, nos processos identificados, calculado com base nas alíneas a) a 
c) do nº 1 do artigo 6.º do Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família 
no Concelho da Marinha Grande, designadamente os constantes no Anexo A; 

c) A realização de audiência prévia de acordo com o preceituado nº 1 e no nº 2 do 
artigo 121º do Código do Procedimento Administrativo publicado em 7 de 
janeiro de 2015, pelas razões supra indicadas e existindo intenção de 
indeferimento, designadamente a 4 (quatro) candidaturas constantes no Anexo 
B;  

d) Definir as datas-limite de entrega dos documentos comprovativos de despesa, 
a saber: 

 

Data-limite de entrega de documentos para a 1.ª 
Tranche 

Até 30/07/2021 

Data-limite de entrega de documentos para a 2.ª 
Tranche 

Até 30/09/2021 

 
Mais delibera que a não apresentação dos referidos documentos dentro dos prazos 
estabelecidos, determina a caducidade automática da presente deliberação para os 
requerentes em incumprimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

21. PROJETO DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL DE 

APOIO SOCIAL – IMPACTO COVID – 19 – 1.ª ALTERAÇÃO 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente Informação I/935/2021, datada de 28 de maio de 2021, da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania propondo o Projeto de alteração do Regulamento do Fundo de Emergência Municipal de 
apoio social – Impacto Covid 19, e apresentação em ANEXO;  
 
Considerando urgente proceder à alteração do Regulamento e alcançar o propósito do Fundo, ou seja, 
de apoiar uma percentagem da perda do rendimento mensal líquido das famílias, enquanto medida de 
apoio que permita a continuidade do pagamento de encargos gerais familiares, durante o período de 
vigência das medidas excecionais a nível nacional e municipal; 
Neste contexto, pretende-se alterar o Regulamento do Fundo de Emergência Municipal de Apoio Social 
– Impacto Covid-19, que define as regras de operacionalização e utilização do mesmo, com caráter 
excecional e temporário, ao abrigo do poder regulamentar próprio das autarquias locais, conferido pelo 
artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, e pelas alínea h), do n.º 2, do art.º 23.º, alínea 
g), do n.º 2, do artigo 25.º e alíneas k) e v), do n.º 1, do artigo 33.º, todos do RJAL-Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação. 
 
Assim, tendo em vista o cumprimento de tais desideratos, a Câmara Municipal apreciou todos 
os documentos e ao abrigo da competência atribuída pela alínea k) e v) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o Regime Jurídico da  
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Autarquias Locais (RJAL) e nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 98.º do CPA-Código do 
Procedimento Administrativo, delibera submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 1.ª 
alteração do “Regulamento do Fundo Municipal de Apoio Social – Impacto Covid-19”, conforme 
documento anexo à presente deliberação.” 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho alertou para a falta do parecer jurídico, que 
considera essencial no processo, pelo que a Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que retirava 
o ponto. 
 
Processo RETIRADO. 
 
 
 

22. CANDIDATURA “AVÓS(Z) DO JUDO” - PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL – POISE 2021 – 

PROGRAMA DE PARCERIAS PARA O IMPACTO – JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE 

 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que ainda não há enquadramento financeiro 
porque só se estão a definir os termos da parceria e a carta de compromisso. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que quer dar os parabéns ao Judo Clube pela 
candidatura.  
Em relação ao que a Vereadora Célia disse, não concorda, porque na carta de compromisso 
se está a assumir um valor para 2 anos. 
 
A Sr.ª Presidente disse que é verdade, mas mais à frente também diz que é a aprovar 
mediante deliberação camarária. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que se a Divisão Financeira informar que à 
data não é preciso enquadramento financeiro, para si está tudo bem. 
 
A Sr. ª Presidente disse que a Sr.ª Vereadora Célia Guerra foi ver com a Chefe da 
Divisão Financeira, Dr.ª Sandra Paiva. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que o Chefe da DDC não está hoje e a Dr.ª Sandra 
Paiva ainda não teve oportunidade de analisar o processo, pelo que deixou à consideração 
da Sr.ª Presidente colocar o ponto à votação, nestas condições. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que embora o processo não esteja analisado, o que aqui está para 
aprovar é uma proposta da DDC, que só com uma revisão é que poderá ser aprovada, 
porque agora não há enquadramento orçamental.  
A revisão terá que ir à Assembleia Municipal de junho, e por isso propôs que se assuma esta 
candidatura como está, nestas condições, para poder ter tempo para fazer a revisão. Em 
tempo útil não se consegue fazer esta revisão. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro sugeriu, tendo em conta que amanhã há uma 
reunião de trabalho com todo o executivo, que a Divisão Financeira coloque a sua 
informação por escrito, para que depois possam aprovar o ponto com tranquilidade. 
 
A Sr.ª Presidente concordou e suspendeu a votação do ponto para amanhã. 
 
No dia 08/06/2021, antes do início da reunião de trabalho, a Sr.ª Presidente pediu a 
presença da Dr.ª Sandra Paiva, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, para dar a 
explicação sobre este ponto. 
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Seguidamente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro, para colocar as suas 
questões. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que pretende que no processo esteja a 
informação da área financeira, para validar a não necessidade de enquadramento financeiro 
nesta fase. 
 
A Dr.ª Sandra Paiva informou que o processo não tinha ido ao seu serviço e por isso não 
consta da proposta de revisão que lhes chegou. 
Depois fez o historial de anteriores processos, e disse que não lhe choca que seja incluída 
na revisão que está em preparação a inscrição de verba para a assunção da parte que 
compete à Câmara. 
 
A Sr.ª Presidente disse que se vai inscrever este valor na revisão a propor à Assembleia 
Municipal. 
 
Ficou acordado entre todos que a Dr.ª Sandra Paiva vai dar o seu parecer, vai enviar para a 
Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que o distribuirá pelos Srs. Vereadores, conjuntamente com a 
alteração da redação da carta de compromisso. 
 
 
Depois de todos os Srs. Vereadores estarem de posse dos referidos documentos, a 
Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
  
354 - Presente e-mail do Judo Clube da Marinha Grande, datado de 6 de maio de 2021, a 
solicitar o apoio do Município da Marinha Grande, com vista a apresentação de candidatura 
ao Programa de Parcerias para o Impacto – Portugal Inovação Social – POISE-2021, 
publicado no AVISO Nº POISE-39-2021-07, para desenvolvimento do Projeto “Avós(z) do 
Judo”, na qualidade de investidor social, solicitando para tal uma declaração de compromisso 
de financiamento, que constitui documento obrigatório para a submissão da candidatura nos 
termos do aviso, pelo promotor Judo Clube da Marinha Grande; 
 
Presente informação social n.º 867/2021, relativa ao enquadramento social do Judo Clube da 
Marinha Grande e da apresentação da candidatura ao POISE -2021, para dinamização do 
Projeto “Avós(z) do Judo”, com uma duração de 16 meses. 
 
Considerando que as respostas sociais previstas no âmbito do Programa de Parcerias para o 
Impacto – Portugal Inovação Social, previstas no AVISO Nº POISE-39-2021-07 são uma 
mais valia para a concelho da Marinha Grande, e que, no caso concreto, vão de encontro 
com o objetivo estratégico definido no Plano de Desenvolvimento Social 2018/2023, da Rede 
Social da Marinha Grande, (“Melhorar as condições de vida dos idosos, assegurando a 
prestação de serviços básicos e minimizar o risco de isolamento geográfico e social.” (PDS-
2018/2023, pp 4). 
 
Considerando que o Judo Clube da Marinha Grande, nos termos do Aviso da Candidatura 
está obrigada a demonstrar a forma de financiamento do investimento não financiado, 
definido em 30% do valor do investimento total, estimado em 205.835,80€ (duzentos e cinco 
mil oitocentos e trinta e cinco euros e oitenta cêntimos); 
 
Considerando que o regulamento da candidatura ao POISE-2021, define que o 
financiamento relativo à contribuição privada, de 30%, resulta das contribuições do(s)  
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investidor(es) social(is), que poderão ser qualquer entidade privada, pública ou da Economia 
Social interessada em apoiar projetos de inovação e empreendedorismo social (ponto 6 do 
Aviso); 
 
Considerando que o Judo Clube da Marinha Grande, com o NIF 506889955, possui a sua 
situação contributiva e tributária regularizada e se encontra legalmente constituída; 
 
Considerando que o processo se encontra em fase de submissão de candidatura; 
 
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 da carta de compromisso, a subscrever pela 
Presidente da Câmara Municipal, em representação do Município da Marinha Grande, 
nas seguintes condições: 
 
A Câmara Municipal se compromete a remeter à Assembleia Municipal da Marinha 
Grande proposta de inscrição de dotação orçamental em ação própria do Plano de 
Atividades Municipais, nos anos de 2021 e 2022, sob a forma de revisão aos 
Instrumentos Previsionais de 2021, no montante global de 41.167,16 euros (quarenta e 
um mil, cento e sessenta e sete euros e dezasseis cêntimos), repartida pelos anos de 
2021 com 10.291,79€ e 2022 com 30.875,37€, assim como proposta de deliberação para 
autorização da assunção de compromissos plurianuais pela Assembleia Municipal, 
para a prossecução do Projeto “Avós(z) do Judo”, no âmbito de candidatura ao 
Programa de Parcerias para o Impacto, publicado no AVISO Nº. POISE – 39-2021-07, 
sendo que será celebrado acordo entre o promotor e os investidores sociais para 
efeitos da execução do projeto proposto a financiamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

23. Reabilitação urbana das instalações da antiga fábrica J. Ferreira Custódio - 
Concurso Público n.º 01/2014. RECEPÇÃO DEFINITIVA 

 
355 - Presente Auto de Receção Definitiva da obra “Reabilitação urbana das instalações da antiga 
fábrica J. Ferreira Custódio”, adjudicada por despacho, de 08 de abril de 2014, ao abrigo da delegação 
de competências conferidas por deliberação camarária de 20 de março de 2014, à empresa “Pinto & 
Bráz, Ld.ª” pelo valor de 333.665,53€ (trezentos e trinta e três mil, seiscentos e sessenta e cinco euros 
e cinquenta e três cêntimos). 
 
A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo com as 
regras de arte e prescrições, técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e as instruções 
dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber definitivamente a obra antes 
enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no artigo 398.º do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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24. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 - Fase 1 - Concurso público n.º 
19/2020. Aprovação de trabalhos complementares 

 
356 - Presente informação com referência LB/07/2021, de 28 de maio, que se dá por 
integralmente reproduzida, relativa à empreitada de “Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 
242-2 - Fase 1” adjudicada à empresa Construções António Leal, SA, na qual se propõe: 
 
- trabalhos complementares de natureza não prevista a preços contratuais, no valor de 
4.962,50 € (quatro mil, novecentos e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos), aos quais 
acresce o IVA à taxa legal em vigor; 
- trabalhos complementares de natureza não prevista a preços acordados, no valor de 
3.453,00 € (três mil, quatrocentos e cinquenta e três euros), aos quais acresce o IVA à taxa 
legal em vigor; 
- a fixação do prazo de execução em trinta dias que determina a prorrogação do prazo de 
execução da empreitada pelo mesmo período de tempo. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do 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, e dos artigos 
19.º, alínea b), 370.º, nºs 1 e 2, 373.º, n.º 2, 374.º e  378.º, n.º 1, todos do Código dos 
Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “Ciclovia entre a Zona 
Industrial e a E.R. 242-2 - Fase 1”, em que é cocontratante a empresa Construções 
António Leal, SA, delibera aprovar :  
 
a) - trabalhos complementares de natureza não prevista a preços contratuais, no 

valor de 4.962,50 € (quatro mil, novecentos e sessenta e dois euros e cinquenta 
cêntimos), aos quais acresce o IVA à taxa legal em vigor; 

b) - trabalhos complementares de natureza não prevista a preços acordados, no valor 
de 3.453,00 € (três mil, quatrocentos e cinquenta e três euros), aos quais acresce o 
IVA à taxa legal em vigor; 

c) - a fixação do prazo de execução em trinta dias que determina a prorrogação do 
prazo de execução da empreitada pelo mesmo período de tempo; 

d) a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 
 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

25. EMPREITADA DE: Requalificação do Largo de Nossa Senhora da Ajuda - 
Passagem - Freguesia de Vieira de Leiria - Concelho da Marinha Grande - 
Concurso público n.º 13/2021. ADJUDICAÇÃO 

 
 
357 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Requalificação do 
Largo de Nossa Senhora da Ajuda - Passagem - Freguesia de Vieira de Leiria - Concelho da 
Marinha Grande”, constituído por relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação da 
empreitada ao concorrente Contec – Construção e Engenharia, SA, pelo valor de 
237.986,78€ (duzentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e seis euros e setenta e oito 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 120 dias. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de fato e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência prévia, 
delibera adjudicar à proposta apresentada pelo concorrente “Contec – Construção e 
Engenharia, SA, pelo valor de 237.986,78€ (duzentos e trinta e sete mil, novecentos e 
oitenta e seis euros e setenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e 
prazo de execução de 120 dias, a empreitada de “Requalificação do Largo de Nossa 
Senhora da Ajuda - Passagem - Freguesia de Vieira de Leiria - Concelho da Marinha 
Grande”, de acordo com os artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), 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. 
 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Mais delibera designar como diretora de fiscalização a eng.ª Mónica Cruz, que será 
coadjuvada pela eng.ª Sara Vidal, nos termos do artigo 344.º, nº.2, do Código dos 
Contratos Públicos e designar como gestor do contrato, o eng.º Luis Batateiro, nos 
termos do artigo 290.º-A do mesmo diploma normativo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 19:10 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.  

 


