
 

Página 1 de 87 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 05/07/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 21 

   Município da Marinha Grande 
    Câmara Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 2 de 87 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 05/07/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 21 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aos cinco dias do mês de julho 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; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra; 

• Lara Marques Lino. 
 

 
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. 

 
 
 

 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

 
1. Sra. Maria José Marques da Silva Gomes – pretende falar sobre o mau estado em 

que s encontra a Rua da Aventura. 
2. Sr. José Paiva Tomé Mouco – pretende falar sobre o processo nº 274/20 – 

Herança de Maria Odete Paiva. 
3. Sr. Fernando Carriça – pretende falar sobre vários processos que tem na Câmara. 
4. Associação de Pais da Escola da Várzea – pretende falar sobre o facto de as 

obras do projeto do Centro Escolar nunca terem começado, uma vez que existem 
uma série de necessidades muito prementes. 

 
 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
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ORDEM DO DIA 

 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Aprovação da ata n.º 8, da reunião ordinária realizada no dia 01 de março de 2021 
 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

2. Resumo de Tesouraria do dia 29 de junho de 2021 
 
APROVISIONAMENTO 

3. P.A. N.º 24/2015-AP/DISU - “Fornecimento de eletricidade em baixa tensão normal 
para a totalidade das instalações municipais, incluindo iluminação pública”. 
Liberação da caução.   

4. P.A. N.º 68/2015-AP/DISU – “Fornecimento de energia elétrica para o concelho de 
Marinha Grande” - Liberação de caução. 

5. P.A. N. º 34/2021 – AP/DMC - Prestação de serviços de limpeza e higienização dos 
edifícios municipais - Ratificação do despacho n.º 203/CF/DAF/2021 de 30 de junho 
de 2021. 

 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

6. E/6953/2020 - Pedido de estacionamento para pessoa portadora de deficiência, na 
Rua dos Sapateiros – Lameira de Picassinos Marinha Grande. 

7. E/125/2021 - Pedido de estacionamento para cargas e descargas, na Rua Jornal da 
Marinha Grande Embra – Marinha Grande 

 
GESTÃO URBANÍSTICA 

8. Req.º nº 447/21, datado de 17/06/2021; Req.º nº 1199/20, datado de 03/11/2020 - 
Proc.º n.º 442/20, datado de 03/11/2020 - Deolinda Rosa – Cabeça de Casal da 
Herança de 

9. Req.º nº 1294/20, datado de 02/12/202 - Proc.º n.º 454/19, datado de 19/12/2019 - 
António Joaquim Teles do Carmo 

10. Req.º nº 379/21, datado de 28/05/2021 - Proc.º n.º 180/19, datado de 17/05/2019 - 
António Manuel Rocha Santos 

11. Req.º nº 1232/20, datado de 11/11/2020 - Proc.º n.º 463/20, datado de 11/11/2020 - 
Nádia Patrícia Leal Francisco 

12. Req.º nº 501/20, datado de 07/05/2020 - Proc.º n.º 34/20, datado de 07/02/2020 - 
Maria Cristina Guerra Luís da Cruz e Mário Carvalheiro da Cruz 

13. Req.º nº 290/21, datado de 26/04/2021 - Proc.º n.º 84/21, datado de 26/04/2021 - 
Margarida Alexandra Marques Balças 

14. Req.º nº 671/20, datado de 23/06/2020 - Proc.º n.º 187/20, datado de 23/06/2020 - 
Maria José Duarte Barros Magalhães e José António de Jesus Magalhães 

15. Req.º nº 359/21, datado de 21/05/2021 - Proc.º n.º 69/20, datado de 28/02/2020 - 
Luís Adriano Vasconcelos Marques Toscano e Catarina Domingues Contente 
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16. Req.º nº 442/21, datado de 16/06/2011 - Proc.º n.º 137/21, datado de 16/06/2021 - 
Morais Matias, S.A. 

17. Req.º nº 625/20, datado de15/06/2020 - Proc.º n.º 164/20, datado de 15/06/2020 - 
Great Missouri – Sociedade Imobiliária, Lda 

18. Req.º nº 399/20, datado de 11/03/2020 - Proc.º n.º 92/20, datado de 11/03/2020 - 
Cláudio Jorge Lopes Soares 

19. Req.º nº 1318/20, datado de 14/12/2020 - Proc.º n.º 499/20, datado de 14/12/2020 - 
Ana Maria Diniz Pereira 

20. Req.º nº 1146/19, datado de 03/07/2019 - Proc.º n.º 150/18, datado de 27/04/2018 - 
João Rodrigues Correia 

21. Req.º nº 7/21, datado de 05/01/2021 - Proc.º n.º 150/13, datado de 17/05/2013 - 
RATISBONA – PROMOÇÕES E CONSTRUÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. 

22. Req.º nº 55/21, datado de 19/01/2021 - Proc.º n.º 154/01, datado de 16/02/2021 - 
Maria Ascensão Ferreira Custodio de Morais Varela - Cabeça de Casal da Herança 
de 

23. Req.º nº 49/21, datado de 18/01/2021 - Proc.º n.º 1011/02, datado de 18/11/2002 - 
Joaquim Neto Matias – Cabeça de Cabeça de Casal da Herança, Idalécio Guerra 
Rodrigues e Jorge Manuel Ferreira Boiça 

24. E/6318/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE 
GÁS DO CENTRO, S.A. 

25. E/6280/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - CANAS, S.A. 

26. E/2756/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE 
GÁS DO CENTRO, S.A. 

27. E/4446/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica – E-REDES, DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A. 

 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

28. “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E 

CHARNECA DA AMIEIRA - FASE 2 - CP N.º 13/2019” – TRABALHOS A MENOS. 
29. “REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURAS DA EB PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO - M. 

GRANDE - CP N.º 32/2020” – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 
30. “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 - REQUALIFICAÇÃO DE CAMPO DE JOGOS E ZONA 

VERDE - PEDRULHEIRA - FREGUESIA E CONCELHO DA MARINHA GRANDE- CP N.º 
03/2021” – SUSPENSÃO PARCIAL DOS TRABALHOS 

31. “REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - FASE 1 - CP N.º 03/2020” – 

SUSPENSÃO PARCIAL DOS TRABALHOS. 
 

 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
RECURSOS HUMANOS 

32. Proposta de abertura de procedimento concursal – Autorização do órgão executivo 
em cumprimento do disposto no artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

33. Isenção do pagamento de taxas. 
 



 

Página 5 de 87 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 05/07/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 21 

 
 
 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

34. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA CULTURAL EM 2021 – 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA – ADAPTAÇÃO DA SALA DA 

BIBLIOTECA. 
35. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA CULTURAL EM 2021 

– CLUBE RECREATIVO AMIEIRINHENSE – ESCOLA DE MÚSICA E ORQUESTRA DO 
CLUBE RECREATIVO AMIEIRINHENSE. 

36. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA CULTURAL EM 2021 
– ASSOCIAÇÃO TÓCANDAR – OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES E ORGANIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS (CAMPO MÚSICA) 

37. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA SOCIAL EM 2021 –
LUAS&FALUAS- ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL, SOCIAL E 
COMUNITÁRIO- CANDIDATURAS: ALDEIA DA LUA- À RODA DA FAMILIA E 
PLAYGROUPS – LUA DO BRINCAR. 

38. ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO NO MUSEU DO VIDRO – INSTITUTO POLITÉCNICO 
DE LEIRIA 

 
ATIVIDADE FÍSICA 

39. PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3.ª IDADE. 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ANO DE 2021 - ASSOCIAÇÃO SINDICAL UNIÃO 
DOS REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS 

40. PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3.ª IDADE. ATRIBUIÇÃO 

DE APOIO FINANCEIRO NO ANO DE 2021 - CLUBE DESPORTIVO MOITENSE 
41. PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3.ª IDADE.  

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ANO DE 2021 - COMISSÃO DE 

REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS 
42. PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3.ª IDADE. ATRIBUIÇÃO 

DE APOIO FINANCEIRO NO ANO DE 2021 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VIEIRA DE 

LEIRIA 
43. PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3.ª IDADE. ATRIBUIÇÃO 

DE APOIO FINANCEIRO NO ANO DE 2021 - INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE 
44. PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3.ª IDADE. ATRIBUIÇÃO 

DE APOIO FINANCEIRO NO ANO DE 2021 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MARINHA 

GRANDE 
45. PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3.ª IDADE. ATRIBUIÇÃO 

DE APOIO FINANCEIRO NO ANO DE 2021 - SPORT OPERÁRIO MARINHENSE 
46. PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3.ª IDADE. ATRIBUIÇÃO 

DE APOIO FINANCEIRO NO ANO DE 2021 - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOENTES 

DE PARKINSON - DELEGAÇÃO DE LEIRIA 
47. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA DESPORTIVA EM 

2021- SPORT OPERÁRIO MARINHENSE – TORNEIO DE XADREZ – MEMORIAL VAREDA. 
48. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA DESPORTIVA EM 

2021- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES- DELEGAÇÃO DO CENTRO –
INCLUSÃO NO DESPORTO. 

 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

49. PROTOCOLO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II – PROJETO DE APOIO 

SOCIAL A PESSOAS SEM ABRIGO – CASA 22 – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
50. TRANSFERÊNCIA HABITACIONAL DA INQUILINA DA ATUAL FRAÇÃO SITA NA AVENIDA 

DA LIBERDADE, BLOCO L, R/C FRENTE DIREITO PARA A FRAÇÃO SITA NA RUA ADRIANO  
MARQUES NOBRE, CASA N.º 76, CAMARNAL- MARINHA GRANDE, POR MOTIVOS DE 

FALTA DE CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE. 
 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE  

51. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NOS ESTABELECIMENTOS DE 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (AAAF) E DO 1.º CEB (CAF) DA REDE PÚBLICA. ANO LETIVO 

2021/2022. TABELAS DE COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR  
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DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

52. HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DE CASAL D´ANJA, Nº 3, VIEIRA DE LEIRIA - FALTA DE 

USO DO LOCADO E FALTA DE PAGAMENTO DE RENDAS - PROJETO DE DECISÃO DE 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO - AUDIÊNCIA PRÉVIA – FALTA DE 

ALEGAÇÕES – DECISÃO FINAL 

 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

53. Operações de manutenção e conservação de estruturas de madeira nas águas 
balneares do Concelho – Concurso Público n.º 14/2021. Adjudicação. 

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

55. “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 – REQUALIFICAÇÃO DE CAMPOS DE JOGOS E 

ZONA VERDE – PEDRULHEIRA” - CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2021” - APROVAÇÃO DE 

TRABALHOS A MENOS E DE TRABALHOS COMPLEMENTARES E PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

56. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 – Concurso Público n.º 17/2021. 
Deliberação inicial. 

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

58. “CONCURSO PÚBLICO N.º 13/2019 – “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA – FASE 2” – RECEÇÃO 

PROVISÓRIA. 
59. “REINSTALAÇÃO DO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO DO IRN I.P. - MARINHA 

GRANDE” - CONCURSO PÚBLICO N.º 11/2020. RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL 

60. Reabilitação da Rede Viária no Concelho – Concurso Público n.º 18 /2021. 
Deliberação inicial. 

 
 

 

 

 
 
 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
1. Sra. Maria José Marques da Silva Gomes que disse que a Rua da Aventura está uma 

lástima. Vive lá há 40 anos e nunca esteve em tão mau estado, cheia de buracos e 
ainda sem saneamento. 

 
A Sra. Presidente respondeu que a Câmara tomou a opção de fazer primeiro, 
saneamento em zonas grandes habitacionais, onde não havia qualquer saneamento. 
Quanto às zonas mais pequenas, (ilhas) onde também ainda não há saneamento, os 
processos estão prontos esta semana e depois seguir-se-ão os procedimentos habituais 
até à execução da obra.  A Sra. Maria Gomes ainda este ano, terá saneamento e a rua 
asfaltada, se tudo correr bem. Oxalá haja empresas para executar a obras, dado o 
período difícil que se atravessa nesse aspeto. 
 

2. Sr. José Paiva Tomé Mouco disse que infelizmente, vem novamente falar do processo 
nº 274/20 – Herança de Maria Odete Paiva. Referiu que com o falecimento dos seus 
pais, veio à CM para procurar licenciar a casa dos seus pais e para tal, entregou um 
projeto de alterações.  
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Em 9/6/2020 entregou o que lhe pediram e agora estão a exigir que tenha um telefone 
em casa. Quer saber qual é essa Lei que obriga a ter um telefone. O processo era para 
ter vindo hoje à reunião de Câmara, mas não sabia que tinha que entregar os projetos 
dois anos antes!! Sente-se discriminado e disse que a CM não tem o mínimo de 
humanidade pelos cidadãos. 
 
A Sra. Presidente confirmou que os projetos de especialidades foram entregues no 
cumprimento da Lei. Depois foram necessários diversos procedimentos. A exigência 
das telecomunicações faz parte do nosso Regulamento Municipal de Edificações 
Urbanas (RMEU) e aqui podem estar diferenças entre o nosso município e outros, mas 
nós temos que nos reger pela Lei. 
O seu processo foi analisado no dia 1/7 e não pode ser agendado para esta Reunião de 
Câmara, mas virá à próxima. 
 

 
3. Sr. Fernando Carriça disse que escreveu uma carta à Sra. Presidente no dia 

24.02.2021, onde expôs os processos que tem por resolver e ainda não obteve 
resposta, o que considera uma falta de respeito e uma vergonha. A CM não funciona, 
está parada, mas só para alguns. A CM demora muito tempo a dar respostas, é 
demasiado tempo de espera para alguns, quando para outros, os outros processos 
passam à frente. Referiu que os construtores e os arquitetos estão a desertar do 
concelho, ninguém quer trabalhar com esta CM. Não há qualquer planeamento, não se 
lembra, em cinquenta anos, da CM funcionar tão mal. Chegamos à CM para resolver 
um problema e saímos com dezenas deles. Aconselhou a CM a simplificar e não 
complicar. 

 
A Sra. Presidente respondeu que o Sr. Fernando Carriça tem 2 projetos com entrada 
em 2020. Disse terem poucos técnicos parar assegurarem a resposta a todos os 
processos, mas com a recente entrada de recursos humanos, pensa que as questões 
dos atrasos dos processos de obras, irão ser resolvidos. 
 
 

4. Associação de Pais da Escola da Várzea, representada pela sua Presidente disse 
que a escola, neste momento, representa um risco para a segurança dos filhos. 
Lamentou o facto de as obras do projeto do Centro Escolar nunca terem começado, 
dado que o projeto está aprovado desde 2018. 
Têm enviado emails para a Câmara e outras entidades, mas não recebem respostas. 
Referiu que existem uma série de problemas que urge resolver, nomeadamente: 

 
- a entrada do lado oeste ganha poças quando chove, e as crianças não conseguem 
passar; 
- a entrada do lado este, tem o muro a cair e as crianças conseguem fugir da escola; 
- entram animais dentro do recinto; 
- há pedras soltas pelo chão; 
- chove dentro do refeitório e há ratos na cozinha; 
- os alunos não têm condições para ter as CAF’s e as AAF’s; 
- a canalização está obsoleta, havendo várias inundações. Não há água quente e a 
água canalizada é amarela; 
- problemas no alarme que toca quase todas as noites e é pago anualmente pela 
associação de pais; (500€) 
- não há espaço para a atividade física sem ser ao ar livre; 
- as casas de banho são divididas entre crianças e adultos. 
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Questionou se a escola da Várzea, nestas condições, seria uma escola onde o executivo 
colocaria os filhos ou os netos. 

 
A Sra. Presidente disse desconhecer que a escola da Várzea estivesse no estado que foi 
aqui descrito. Há um projeto de requalificação daquela escola, para o centro educativo da 
Várzea, mas o concurso para a obras quando foi lançado, pelo valor aproximado de 2,9 
milhões de euros, este ficou deserto. Foi revisto e a obra neste momento ronda mais de 4 
milhões de euros. Disse ainda, que se falta de segurança na escola, tal não pode acontecer, 
e por isso vão tomar medidas urgentes e procurar resolver as questões enquanto não 
fazemos a obra do centro escolar. 
 
De seguida, pediu à Sra. Vereadora Célia Guerra para responder, dado tratar-se do seu 
pelouro. 
 
A Sra. Vereadora Célia Guerra disse que tem conhecimento de algumas das situações 
aqui apresentadas, através do agrupamento, dado que este faz a triagem das pequenas 
reparações que são da responsabilidade da Câmara e da Junta, conforme a sua natureza. 
Quando recebemos a vossa carta, foi feita a articulação com a Junta de Freguesia, e foi-nos 
dito que tudo o que era da competência estavam a pedir orçamentos e a adjudicar. 
A Câmara procedeu à limpeza das caleiras que estariam a provocar as infiltrações no 
interior. Algumas das situações aqui reportadas não tinha conhecimento.  

 
 
 

 

 
 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 

Antes de dar a palavra aos Srs. Vereadores, a Sr.ª Presidente interveio, para dar conta 
do seguinte: 

 
Vacinação – neste momento, temos 63,36% (19178 pessoas) de vacinados com a 1ªdose e 
35,3% (11141 pessoas) com as duas doses.  A partir desta semana, o centro de vacinação 
vai estar aberto todos os dias e prevemos ter 500 vacinas por dia. A escola da Fonte Santa 
encerra a partir de hoje, porque há dias crianças positivas e todos vão ser testados. À data 
de hoje, temos mais 15 casos ativos. Apelou a que todos se vacinem, porque estão a 
proteger também os outros. 
 
SCM – deu os parabéns aos SCM por subirem à primeira divisão de hóquei em patins 
 
Conservatórias – os serviços do IRN estão a preparar a mudança, estão apenas 
dependentes do contador de eletricidade e da mudança efetiva dos serviços. 
 
MB em S. Pedro de Moel – aguarda-se que a CGD de Lisboa mande a equipa fazer a vistoria 
para este poder ser colocado. Foi feito mais um pedido para resolução urgente desta 
situação. 
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Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram 
intenção de intervir.  
 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 
Munícipes – já alertaram por diversas vezes que é uma falta de respeito, não dar respostas 
aos munícipes. Não conseguimos fazer nada para melhorar este serviço de obras? 
Constantemente nas reuniões de Câmara, temos munícipes a queixarem-se de atrasos nas 
respostas aos processos. Qual é o sentido de atrasarmos a vida dos Munícipes?! Isto é 
desesperante. 
 
Escola da Várzea – quando foi a última vez que as Sra. Vereadora Célia foi à escola da 
Várzea? Recebem uma carta da associação de pais e não respondem?! E dizem que não 
sabiam o estado em que estava a escola!  
As infiltrações e os buracos são visíveis da rua. Quais foram as intervenções que a Câmara 
fez na escola? Há mais de um ano que o concurso público caiu. É mais do que urgente tratar 
deste assunto.  Dissemos aqui várias vezes que a situação da escola estava insustentável 
que era preciso avançar com o projeto. Disse ainda ser importante não perder o 
financiamento para o centro escolar. 
 
SCM – deu os parabéns à equipa de Hóquei em Patins pela subida à primeira divisão. 
 
Desfibrilhadores – como está a aquisição deste equipamento para as associações/clubes 
com prática desportiva? É mais do que urgente fazer este investimento. 
 
Apoio ao comércio – foi aqui dito que as respostas estão atrasadas. Quantas candidaturas é 
que o município recebeu até agora? 
 
Galerias de S. Pedro – um proprietário de uma das lojas, pediu à CM, que ao invés do lugar 
de estacionamento que está em frente ao acesso às galerias, fosse antes, alargado o espaço 
e marcado um lugar para cargas e descargas, para assim facilitar a entrada das pessoas. 
Pediu ainda que seja vista a possibilidade de os ecopontos, que também estão na entrada 
das galerias, serem enterrados. 
 
Parque da Portela – solicitou que seja colocada uma vedação em madeira na zona dos 
caixotes do lixo, de forma a conferir mais embelezamento àquele espaço. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que assistem à reunião 
e referiu no seguinte:  
 
Munícipes – o planeamento e a estratégia não existem nesta terra e a juntar a isso a falta de 
tomada de decisão, temos este concelho no estado em que está. As pessoas repetem 
sistematicamente as mesmas questões e nada se resolve. 
Questionou como é que funciona a entrega de documentos na CM. Se é possível 
carimbarem uma cópia como comprovativo de entrega, ou se ainda estão a mandar os 
munícipes ir aos Correios para registar e remeter à CM.  
Já tinha colocado aqui a questão de processos de obras mais antigos ficarem para trás, face 
aos mais recentes. Foi aqui dito que os processos que estão corretamente instruídos andam  
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mais rápido. Sugeriu que se responda às pessoas, pedindo o que possa estar em falta e não 
se encoste os processos para o lado. 
Fiquei estupefacta com a resposta dada à situação da escola da Várzea. Os problemas são 
do foro público. Como é que pode responder que não tem conhecimento?! O projeto do 
centro escolar está na gaveta desde abril de 2020.  
 
SCM – deu os parabéns à equipa de Hóquei em Patins pela subida à primeira divisão. 
Parabenizou também toda a direção, os sócios, os dirigentes pelo feito alcançado num 
período de grande instabilidade financeira. 
 
Animais – Como é que está o programa de esterilização dos animais? Sabemos que há um 
apoio através de um programa nacional. Quantas esterilizações é que já fizemos? A APAMG 
faz um trabalho extraordinário e não tem sido convenientemente apoiada. É preciso ter um 
outro olhar para este trabalho inestimável, pois contribuem para a nossa saúde pública.  
 
Observatório do Pinhal – questionou quais são as próximas iniciativas programadas. 
 
S. Pedro de Moel – os percursos pedestres estão caóticos. Está prevista alguma 
intervenção? 
 
SAP – a comissão de utentes já pediu uma reunião urgente com o ACES. Não há médicos 
em certos horários e não há informação à população. A enfermagem está limitada na sua 
ação, dado que não há médicos. Há dificuldades na marcação regular de consultas, na 
entrega e marcação de exames. É preciso acompanhar esta situação. 
 
Isenções – mais uma vez não trouxe à reunião este assunto das isenções aos espaços 
concessionados pelo Município.  
 
Desfibrilhadores – há muito tempo que falamos neste assunto, consideramos da máxima 
urgência a necessidade de ter este equipamento. A saúde não tem preço. 
 
Propostas para a próxima reunião de Câmara: 
- Propôs que se agende a deliberação para isentar os concessionários que reúnam as 
condições para tal, de forma a permitir apoiar quem cumpre. 
- Propôs que se agende “ O centro escolar da Várzea”. 
 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião, e referiu o seguinte:  
 
 
Munícipes – lamentou que tivessem tido conhecimento das intervenções do público apenas 
hoje ao final da manhã, o que impossibilitou que pudesse agora esclarecer melhor os 
munícipes. 
 
SCM – deu os parabéns pela subida da equipa de Hóquei em Patins à primeira divisão, mais 
do que merecida. 
 
Empresa local – disse que a Sra. Presidente se excedeu ao revelar na assembleia municipal 
os investimentos que uma empresa local vai fazer e onde vai fazer. É suposto a Câmara ter 
mais cuidado e manter o sigilo empresarial para não colocar em perigo a estratégia e o 
investimento das empresas.  
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PDM – relembrou que estão a aguardar a data para a marcação da reunião de trabalho 
sobre o PDM. 
 
FEIS – questionou se já houve avanços nos trabalhos da agência portuguesa de arqueologia 
industrial em relação à FEIS?  
 
Comunicação da CM – está muito ativa e a bombar no Facebook. Estão a publicitar ações de 
outros, como se fossem da CM. Percebeu que há mais do que uma pessoa a colocar posts 
sobre o mesmo. 
Referiu que há 3 placares que estão desligados há um mês. 
 
IRN – é importante que já estejam a preparar a mudança. Esclareceu que esta obra teve 
duas empreitadas. A obra grande estava pronta em fevereiro, mas em março surge uma 
nova necessidade identificada pelo IRN que veio dar origem a outro concurso, para reforço 
da eletricidade. Foi adjudicada em 30.04.2021 e esteve agora a decorrer. 
 
Bloco L/M – é um bloco de habitação social com 36 apartamentos e carece de obras 
urgentes. A Sra. Presidente acusa-o de não ter feito nada, mas lembrou que o projeto vem 
de 2015. Em fevereiro de 2019 é lançado um primeiro concurso que fica deserto e depois em 
abril lança-se um segundo concurso, a adjudicação é feita em outubro e o contrato é 
assinado em novembro e remetido para o tribunal de contas. Em janeiro de 2020, o TC pede 
mais elementos e o visto chega em setembro. Reuniu com a empresa no sentido de a obra 
começar em novembro e é nessa altura que esta pede o reequilíbrio financeiro. Foi então, 
manifestada a necessidade de se reforçar a verba para esta obra no orçamento para 2021. 
Em março, há duas reuniões com a empresa, uma nova reunião em abril e depois ficou sem 
pelouros. Nestes últimos dois meses, não sabemos o que aconteceu, pelo que agradece 
explicações sobre o ponto de situação. 
 
Questionou ainda se se confirma que a Sra. Ministra da Coesão Territorial vem em visita 
oficial ao concelho. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma: 
 
“Intervenções dos munícipes  
 
A Associação de Pais da Várzea, em 04.05.2021, levanta as seguintes questões: 

• Em frente à entrada Oeste ganha poças quando chove que os meninos não 
conseguem passar, 

• A entrada Este tem o muro a cair, e as crianças utilizam essas pedras para atirarem, 

• Dentro do refeitório chove, 

• Os alunos da primária não têm CAF´s, 

• A canalização está obsoleta, havendo várias inundações e não permite que as 
crianças tenham água potável, 

• Existem dois baloiços estragados,  

• A fechadura do portão do lado Oeste está avariada, 

• A Equipa de Segurança da Escola é paga pela Associação de Pais, que em tempos 
de Covid está impedida de realizar qualquer evento de angariação de fundos, 

• As crianças têm educação física no refeitório ou na Rua, sendo que quando chove, 
chove também no refeitório e a rua fica cheia de poças. 
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• Os alunos têm que ir terminar a primária para a Guilherme Stephens por falta de 
salas. 

  
Continua a achar que não é prioritário este problema? 
  
As obras a começarem este verão e tendo estas, duração prevista de 18 meses, os pais 
ainda teriam mais um ano de suportar despesas com ATL, por a primária não ter CAF´S. 
Quanto mais se continuarem a ser "esquecidas"!  
  
O processo do CE da Várzea tem o seguinte histórico: 
. Deliberação aprovação Projeto de execução: 10 de dez 2018 
. Deliberação Aprovação das Alterações ao Projeto de Execução 30 set 2019 
. Informação Abertura CP 02/2019 preço 2.708.857.43€ + IVA: prazo de execução 18 meses 
. Presente em RC de 28 de out de 2019, abertura de procedimento 
. Relatório Final, 24 de março de 2020 
. Não Adjudicado 06 de abril de 2020 
  
A 08.03.2021: O Conselho geral do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente. 
  
 
a. Licenciamento/obras 
  
- Ao fim destes três anos e meio, não sei se a Sr.ª Presidente já tem condições para me 
facultar a lista dos processos da área do licenciamento urbanístico pendentes na área do 
licenciamento. 
  
- É verdade que deu orientações aos serviços para apreciarem os processos que deram 
entrada em 2020/2021 deixando os outros para trás de modo a parecer que, desde que tem 
o pelouro, a apreciação dos processos de obras é rápida? 
  
- Só uma questão: A obra da adutora já iniciou, era hoje, correcto? 
  
b. Ponto situação do processo da FEIS 
  
Na Assembleia Municipal, a Sr.ª Presidente referiu ter contratado o IPL. Quando, qual o valor 
e que tipo de contrato fez? 
Relativamente ao estudo prévio do património FEIS, que tínhamos decidido ser feito 
previamente. Já foi contratualizado? (depreendo) 
  
  
c. Café Camões 
  
1.º contrato (22.06.1999 a 22.06.2014), por um período de 15 anos (8.000€*15 anos): Alan 
Martinho Duarte 
  
2.º contrato: Elialan – Atividades Hoteleiras (03.10.2003). Esta empresa fez obras e há um 
aditamento ao contrato em 03.10.2003 
  
A 02.12.2013: estavam em dívida faturas dos meses de Out/Nov/Dez 2013 no valor mensal 
de 267,61€*3 
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Por decisão de Câmara, de 10.04.2014, é renovado o contrato de concessão por 5 anos 
(23.06.2014 até 23.06.2019). 
  
Houve uma “reabilitação do estabelecimento de restauração e de bebidas do jardim Luís de 
Camões”, iniciada em 2017 e concluída em 2018. Durante o período em que decorreu esta 
empreitada o concessionário não ficou impedido da sua atividade, o que é do conhecimento 
público. 
  
A 04.03.2019 o concessionário tinha uma dívida de 31 meses de renda 8.295,91€. (valor 
unitário 267,61€), relativos a junho 2016 a março de 2019. 
  
A 04.03.2019, há uma informação jurídica que alerta para a necessidade de serem adotados 
os procedimentos atempados à preparação de novo processo de concessão da exploração 
do estabelecimento. 
  
Mais, refere que: 
a)     a CMMG “poderia e deveria ter deitado mão à rescisão unilateral do contrato de 
concessão” porque o edifício reabilitado nada tem que ver com aquele que foi objeto da 
concessão. 
b)     O incumprimento do dever de pagamento das rendas constitui fundamento da rescisão 
c)     É inviável qualquer «perdão» das rendas no período de maio 2017 a junho 2018. 
  
Face a tudo isto. Qual o ponto de situação destes processos? 
  
  
d. Concessão Café da Praia 
  
O processo tem duas concessões: 
a)     Concessão com Nelson José da Silva Joaquim, em 23.06.1999, período de 15 anos 
(23.06.1999 até 23.06.2014) 
b)     Concessão com Maria Natália Courado Loureiro Lourenço, em 2014, com prorrogação 
de 18.02.2015 até 30.09.2015 
c)     Desde então, não consta qualquer concessão deste espaço. 
  
Face ao exposto, pergunto, a que título tem este espaço sido ocupado no passado e é 
ocupado atualmente?  
Quem paga a água, luz, gás, etc… deste espaço público?” 
 
 
Felicitou também o SCM e disse ainda subscrever as felicitações que o Sr. Vereador Aurélio 
vai apresentar. 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma: 
 
“Intervenção dos Munícipes 
 
Agradeceu que os munícipes tenham vindo à CM reportar os seus problemas, dado que não 
os conseguem transmitir diretamente com a Sra. Presidente. Já é usual ouvir aqui nas 
reuniões, a Sra. Presidente responder que “é hoje à tarde”, ou “ainda esta semana” que o 
assunto é resolvido. 
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Ouvimos aqui dizer que há uma discriminação entre cidadãos, que nunca a CM funcionou 
tão mal, que são mal tratados e que há gente na CM a mandar mais do que a Sra. 
Presidente.  
As associações de pais são constituídas por pais empenhados e interessados e depois não 
têm resposta. Isto é angustiante. Quando é que o problema da escola da Várzea, é 
resolvido? 
 
Felicitações  

a. Felicitar a equipa de hóquei em patins do SCM pelo regresso à 1ª divisão, onde 
nunca deviam ter saído. As felicitações são extensíveis a todos os envolvidos, 
jogadores, treinadores, seccionistas e dirigentes e os muitos sócios e apoiantes; 

b. Felicitar duas empresas marinhenses que receberam o galardão de empresas 
gazela. Uma foi a RB Drinks Portugal, a outra preferiu o anonimato; 

c. Felicito o marinhense João Francisco Gomes, jornalista do Observador, por ter 
ganho o Prémio Gazeta Multimédia, com a série de reportagens “Em silêncio”, 
sobre abusos sexuais na Igreja Portuguesa; 

d. Felicito três marinhenses que se destacam no desporto, pelo desempenho na 
seleção nacional em representação do nosso país: 
- Hugo Gaspar, no voleibol, que irá disputar o campeonato europeu 
- Carolina Gomes, no andebol, disputou recentemente o apuramento para o 
campeonato europeu 
- António Piteira, na patinagem de velocidade, onde brevemente vai participar no 
Campeonato Europeu  

 
 
Uma nota de pesar pelo falecimento duma criança duma família marinhense que andava a 
jogar à bola, e faleceu a brincar. Ainda se tentou a utilização do desfibrilhador, e por isso a 
importância destes equipamentos, mas não foi possível. No entanto, reforço o grito de alerta 
do João Granja para que tenhamos um desfibrilhador em todos os locais onde haja público. 
 
Uma palavra de conforto à família e muita coragem. 
 
  
Munícipes  
 
a. Um munícipe voltou a abordar-me sobre um seu processo que aqui falei em abril 

passado, sobre a alteração/ampliação da sua moradia. É o processo nº 64/2020, com 
registo de entrada nº 319/20 de 24/02/2020. Praticamente ano e meio passado e a única 
resposta que os munícipes recebem da Câmara é que o seu processo está a “aguardar 
emissão de parecer”;  
 

b. A munícipe Bárbara Nazaré, enviou um email para a Câmara a explicar a necessidade 
urgente que tem, de ver o seu processo de licenciamento aprovado, pois quer vir viver 
para a Marinha. Diz que apresentou há um ano e meio o pedido de licenciamento e até 2 
de julho não conseguiu ser atendida por ninguém da Câmara. Será que já atenderam 
esta munícipe? 

 
c. A munícipe Liliana Santinhos reenviou para todos nós um mail que tinha enviado em abril 

para a Câmara, e seu nome e em nome de vizinhos, queixam-se de ruido na vizinhança. 
Dado o tempo decorrido gostaria de saber que ação a Sra. Presidente tomou, bem como 
a resposta que deu à munícipe; 
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d. Percebemos que a Sra. Presidente decidiu não isentar os concessionários. Reitero que a 

responsabilidade é apenas da Sra. Presidente e refuto liminarmente que transponha 
qualquer responsabilidade para a oposição.   

 
e. Fica claro que a falta de sensibilidade da Sra. Presidente para perceber as 

consequências da pandemia em quem luta todos os dias para ter um estabelecimento 
aberto. Não acontece apenas aos concessionários da Câmara, mas também a quem tem 
cafés e esplanadas, que no contexto atual são o único local para onde podem manter a 
atividade e a Sra. Presidente insiste em reger-se por um regulamento de esplanadas 
aprovado quando não existia pandemia. 

 
Esta semana tivemos conhecimento de casos concretos, por exemplo na Av. José 
Gregório, o Café Ouro Azul pretendia ocupar o espaço público em frente do 
estabelecimento em esplanada, mas a Sra. Presidente emitiu um despacho a indeferir a 
pretensão. 
Sra. Presidente é preciso sair daqui para ver o que foi feito em outras cidades. Se não 
puder ir mais longe, vá a Leiria ver. Posso dizer-lhe que ainda recentemente estive no 
Porto e em Madrid, onde os estabelecimentos de restauração ocuparam passeios e até 
lugares de estacionamento em frente aos seus cafés e pastelarias, para instalarem 
esplanadas. 
Sra. Presidente não ajude a matar negócios de quem luta ferozmente para sobreviver, 
como refere o proprietário do Café Ouro Azul que diz existir há 32 anos. 
Para tal há que criar condições de exceção e permitir alargamento de espanadas 
enquanto durar a pandemia.  
Ainda neste contexto, sabemos que os cafés e restaurantes não podem vender bebidas 
alcoólicas a partir das 21h00. Tive conhecimento que em S. Pedro, no sábado à noite, no 
âmbito do Verão Cultural em S. Pedro estava montado um quiosque a vender bebidas 
alcoólicas durante os espetáculos, enquanto os cafés e restaurantes ali na zona tiverem 
que  deixar de os vender, às 9h da noite. A Sra. Presidente pode confirmar esta 
situação? 
 

f. Estacionamento em cima do passeio na praça em S. Pedro. A GNR tem ordem para não 
multar por causa do turismo? Pode confirmar se isto é verdade? 

 
  
Outros assuntos  
 
a. A Associação Novo Olhar II é a instituição na Marinha Grande que mais se dedica às 

“populações em situação vulnerável”, toxicodependência, prostituição, sem abrigo, 
doentes psiquiátricos. No seu espaço exíguo permite que estas pessoas possam por 
exemplo fazer a sua higiene ou tomar uma refeição. Desde janeiro, a associação tem 
distribuído cerca de 2.000 refeições mensais. Perante estas condições diz a associação 
que esgotou a verba que lhe tinha sido atribuída e solicita um reforço financeiro.  Por 
uma questão de solidariedade, estes nossos concidadãos têm de ser atendidos, e 
enalteço as associações que se disponibilizam a ajudar.  
 
Temos um Fundo de Emergência Social, mas pelo que nos foi dito pela vereadora Célia, 
não atende a estes casos. A Câmara tem o dever de coordenar estas situações com os 
apoios que nós aqui no executivo aprovámos. Se temos cidadãos que comprovadamente 
necessitam de apoio, e aqui estamos a falar de comida, tem de ser alguém a fazê-lo. Se 
a Câmara não o faz, vamos ajudar as associações que se disponibilizam para olhar por 
estas dificuldades. 
O que fez a Câmara em resposta à solicitação da Novo Olhar II?  
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b. Sobre o Sporting Clube Marinhense, gostaria de lembrar que no início do ano passado, 

pouco tempo antes da pandemia, tivemos reuniões com os dirigentes do SCM, e após 
algumas propostas que continham ilegalidades, aprovámos por unanimidade um apoio 
ao clube. A proposta encontrada, passava pelo aluguer do pavilhão durante o dia e a 
contratação de serviços ligados a áreas especificas, nomeadamente a deficiência e a 
terceira idade. Com a chegada da pandemia, estas atividades não se realizaram, no 
entanto, há neste momento, uma porta que se abriu. Neste contexto o SCM apresentou 
uma proposta de desenvolvimento de atividades especiais com a APPACDM e um 
pedido de apoio. 
Dada a importância do projeto, para além de ir cumprir o que foi por nós deliberado, 
considero que a análise deste apoio devia ter caráter de urgência para ser decidido em 
conformidade. 
 

c. Rua D. João Pereira Venâncio está a sofrer obras. Uma das preocupações era a acalmia 
de tráfego, dado ser uma rua muito movimentada não apenas por quem ali vive, mas 
porque é passagem de quem vai para a Vieira e sobretudo pela atividade que ali há, 
desde farmácia, notário, CLIC, clínica, restaurantes, etc. 
A preocupação era de fazer reduzir a velocidade de alguns condutores.  
Vejo que foi criada uma lomba, não na rua em causa, mas numa transversal, junto ao   
CLIC. 
Qual a intenção? 
Como preconizam que a velocidade dos veículos seja reduzida na Rua D. João Pereira 
Venâncio ? Realço que temos ali uma escola com crianças e não me parece que esta 
preocupação esteja a ser tida em conta.” 

 
 
 
A Sra. Presidente deu a palavra à Sra. Vereadora Célia Guerra que cumprimentou 
todos os presentes e respondeu o seguinte: 
 

 
Escola da Várzea – foi dada resposta à carta enviada pelo conselho geral. Já foi à escola da 
Várzea este ano e já deu lá aulas no campo exterior, pois a escola não tem ginásio. Mas tem 
uma sala polivalente que permite dar aulas quando está mau tempo. Fizeram algumas 
reparações em articulação com a junta de freguesia.  
 
Desfibrilhadores – sabemos que são equipamentos importantes e por isso, este ano já 
colocámos um no estádio, outro no pavilhão da Nery, outro na piscina, outro no PME, na 
piscina e pavilhão de Vieira de leiria. Formámos 24 pessoas, entre funcionários e dirigentes 
dos nossos clubes.  
Tem conhecimento que grande parte dos clubes do nosso concelho já tem desfibrilhador 
através de parcerias com as federações. Neste momento está em curso a colocação de DAE 
no exterior, em espaços com grande aglomeração de pessoas.  
 
Animais – de janeiro a junho já esterilizámos 48 gatas e 21 cadelas. Neste momento tem 
sido a CM a assegurar este serviço, dado que não há nenhum programa nacional, de 
momento. Valorizamos e apoiamos a APAMG, basta ver os valores ao longo dos anos. 
 
PDM – a reunião é no próximo dia 12/7 às 9h. 
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Novo Olhar – aprovámos aqui uma verba para 6 associações no valor de 45 mil euros para 
ajuda alimentar à população. Ficou combinado articular a verba entre elas. Como o Rotary 
ainda tinha verba, esta foi gasta para ajudar nos alimentos que faltavam na Novo Olhar. 
Pediram uma adenda ao contrato que virá na próxima reunião. 
 
SCM – também recebi a proposta que apresentaram com a APPACDM para realizar 
torneios, entrei em contacto com esta associação e o que me disseram, é que neste 
momento que atravessamos e de acordo com a direção, não estão autorizadas quaisquer 
atividades externas à instituição. Logo não há disponibilidade para esta parceria. 
 
Protur – desconhece o assunto, não recebeu nenhuma queixa, mas vai informar-se. 
 
 
 

A Sra. Presidente respondeu ainda o seguinte: 
 

Obras – já tinha referido aqui que os processos em atraso eram 208. Já reuniu com os 
técnicos e como vai entrar pessoal novo, estes irão analisar os recentes, e os processos 
anteriores vão manter-se com quem estavam. Durante a pandemia houve muita gente de 
baixa e pessoas que se reformaram, daí haver apenas um arquiteto a analisar os processos.  
Já temos a funcionar a entrega dos processos online e os munícipes vão poder acompanhar 
a tramitação. 
 
Escola da Várzea – como sabem, no orçamento que fizemos, tomámos opções e todos virão 
que não havia verba suficiente para lançar a obra pelo novo valor. Uma coisa, é resolver os 
problemas urgentes aqui trazidos, outra coisa é a obra para o centro escolar. 
 
Apoio ao comércio – os serviços estão a tratar para serem atribuídos agora no princípio de 
julho. Recebemos 73 candidaturas. 
 
Observatório – está a aguardar a disponibilidade da diretora do ICNF para uma reunião. 
 
SAP – já referi qual é nossa intenção. É passar a ter uma estrutura diferente com um SAP 
24h e é nisso temos que investir e trabalhar. 
 
FEIS – o que ficou combinado, tem a ver com o protocolo. Não está nada adjudicado, nem 
contratado. O Prof. Jorge Custódio esteve cá e indicou-me que o local devia ser “limpo” por 
uma empresa especializada. Informei que temos um grupo de trabalho, com 3 pessoas a 
fazer um levantamento do existente. O Prof. está de férias, mas já enviei email com 
documentação e vamos com certeza, marcar nova reunião. 
 
Ministra da Coesão Territorial -  já enviou a sua agenda e aguarda a data para a sua vinda.  
 
Bloco L/M – é verdade que esta situação se arrasta há muito tempo. Foi pedido o reequilíbrio 
financeiro e está a aguardar uma informação jurídica mais precisa sobre isto, pois estamos a 
ter dificuldades em que as empresas façam as obras. É um problema transversal a várias 
Câmaras, pois assiste-se a um aumento exponencial dos valores das obras e por outro lado 
a obrigação de cumprir o orçamento de estado para as obras públicas. 
 
Adutora – a obra está consignada, conseguiu-se resolver o problema da falta de materiais. A 
empresa enviou uma lista para nossa aprovação previamente e os materiais já estão em 
circulação vindos de frança e estamos a aguardar. A obra não iniciou hoje, vai iniciar na 
próxima 2ª feira. 
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Café da Praia e Camões – aguarda o enquadramento jurídico para depois poder lançar a 
hasta publica. 
 
Rua Dr. João Pereira Venâncio – tomou nota da sugestão apresentada pelo Sr. Vereador 
Aurélio. 
 
Esplanadas – custou bastante não deferir o pedido para duas esplanadas, mas tal deveu-se 
à amplitude das mesmas que após o parecer técnico, se concluiu que podem pôr em causa a 
segurança e a passagem dos peões. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho apresentou os seguintes requerimentos: 
 
“No decurso da reunião tive informação de que alguns engenheiros da Autarquia se 
deslocaram há algum tempo atrás à escola da Várzea procedendo a um levantamento das 
necessidades. Solicito assim que me seja remetido o relatório, ou os relatórios, que foram 
elaborados por estes profissionais da Autarquia, e que me seja informado, a quem do poder 
político, foram os mesmos comunicados e em que datas.” 
 
“Queria por favor que fosse disponibilizado um técnico, ou as chaves, para amanhã pela 
manhã, as Vereadoras da CDU, irem visitar as instalações do Atrium, onde se instalarão as 
Conservatórias.” 

 
 

 

 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia e 
interrompeu a reunião, para um breve intervalo, das 17:22 horas às 17:45 horas. 
 
 
 

 

 
 

 
ORDEM DO DIA 

 
 
 
Na sequência do previamente informado pela Sra. Presidente, houve necessidade de alterar 
a ordem do dia, e com a anuência dos Srs. Vereadores colocou-se, primeiramente, à 
discussão e aprovação, o ponto 30 e o ponto 55 da ordem do dia que foi desdobrado em 
duas propostas de deliberação: 55-A e 55-B. 
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DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 
 

30. “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 - REQUALIFICAÇÃO DE CAMPO DE 

JOGOS E ZONA VERDE - PEDRULHEIRA - FREGUESIA E CONCELHO DA 

MARINHA GRANDE- CP N.º 03/2021” – SUSPENSÃO PARCIAL DOS 

TRABALHOS 
 
394 - Presente informação da DQV, com a Ref.ª LF.2021/06, de 29 de junho, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a suspensão parcial da obra de “ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO 2018 - REQUALIFICAÇÃO DE CAMPO DE JOGOS E ZONA VERDE - 
PEDRULHEIRA - FREGUESIA E CONCELHO DA MARINHA GRANDE”, sustentada na 
necessidade de serem introduzidas alterações ao projeto de execução inicial. 

 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 
365º, alínea b), do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada de 
“ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 - REQUALIFICAÇÃO DE CAMPO DE JOGOS E 
ZONA VERDE - PEDRULHEIRA - FREGUESIA E CONCELHO DA MARINHA GRANDE”, 
em que é cocontratante a firma “NAKASIGREEN LDA”, delibera suspender 
parcialmente a obra, por um período estimado de 45 dias, com efeitos a partir de 16 de 
junho de 2021. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

55. A - ““ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 – REQUALIFICAÇÃO DE CAMPOS 

DE JOGOS E ZONA VERDE – PEDRULHEIRA” - CONCURSO PÚBLICO N.º 
03/2021” - APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MENOS  

 
395 - Presente informação com referência n.º A.22/2021 de 05 de julho de 2021, que se dá 
por integralmente reproduzida, relativa à empreitada de “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
2018 – REQUALIFICAÇÃO DE CAMPOS DE JOGOS E ZONA VERDE - PEDRULHEIRA” 
adjudicada à empresa NAKASIGREEN, LDA, na qual se propõe: 
 
A aprovação de trabalhos a menos, devidamente identificados e quantificados, no montante 
de 2.747,22€ - dois mil e setecentos e quarenta e sete euros e vinte e dois cêntimos; 
 
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 do artigo 
379º do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de 
“ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 – REQUALIFICAÇÃO DE CAMPOS DE JOGOS E 
ZONA VERDE – PEDRULHEIRA” em que é cocontratante a empresa NAKASIGREEN, 
LDA, delibera aprovar:  
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a) trabalhos a menos, no montante de 2.747,22€ - dois mil e setecentos e quarenta e 
sete euros e vinte e dois cêntimos- acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. Aprovação da ata n.º 8, da reunião ordinária realizada no dia 01 de março de 
2021 

 
 
396 - Presente a ata n.º 8, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 01 de 
março de 2021, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 
 

2. Resumo de Tesouraria do dia 29 de junho de 2021 
 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte e nove de junho de dois 
mil e vinte e um, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Dotações Orçamentais”: 
14.742.996,05€ (catorze milhões, setecentos e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e 
seis euros e cinco cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
 
APROVISIONAMENTO 
 
 

3. P.A. N.º 24/2015-AP/DISU - “Fornecimento de eletricidade em baixa tensão 
normal para a totalidade das instalações municipais, incluindo iluminação 
pública”. Liberação da caução.   

 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira já tinha referido na semana passada, a questão da 
iluminação pública e a Sra. Presidente respondeu que a situação estava controlada porque 
tinham sistemas de deteção de luminosidade. Mas ontem, ainda com sol, estavam 
candeeiros acesos.  
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A Sra. Presidente disse ir averiguar e de seguida colocou à votação a seguinte 
proposta: 
 
No âmbito do P.A. N.º 24/2015 – AP/DISU cujo objeto é o “Fornecimento de eletricidade em 
baixa tensão normal para a totalidade das instalações municipais, incluindo iluminação 
pública” foi celebrado contrato com a entidade EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA, S.A., NIF 503 504 564, no âmbito do qual foi prestada garantia sob a forma de 
seguro caução com a apólice n.º 201508001, no valor de 21.099,99€, da Fidelidade - 
Companhia de Seguros, S.A., que se anexa. 
 
Considerando que os fornecimentos objeto do suprarreferido contrato estão concluídos e que 
de acordo com a informação dos serviços de contabilidade, todas as faturas, relativas aos 
fornecimentos objeto do contrato, foram recebidas e confirmadas, não existindo 
fornecimentos por faturar pelo que se encontra concluída a execução física e financeira do 
contrato, e consequentemente a caução prestada pelo co contratante no âmbito do referido 
processo de aquisição reúne as condições para ser libertada, não existindo qualquer 
impedimento na liberação integral da caução prestada no âmbito do referido processo. 
 
Assim, a Câmara Municipal, de acordo com o artigo 295.º do Código dos Contratos 
Públicos, delibera autorizar a liberação da caução n.º 201508001 prestada pelo 
cocontratante EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A., NIF 503 504 
564, no âmbito do P.A. N.º 24/2015-AP/DISU – “Fornecimento de eletricidade em baixa 
tensão normal para a totalidade das instalações municipais, incluindo iluminação 
pública”, no valor de 21.099,99€.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

4. P.A. N.º 68/2015-AP/DISU – “Fornecimento de energia elétrica para o concelho 
de Marinha Grande” - Liberação de caução. 

 
397 - No âmbito do P.A. N.º 68/2015-AP/DISU - Fornecimento de energia elétrica para o 
concelho de Marinha Grande, foi celebrado contrato com a entidade EDP COMERCIAL - 
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A., NIF 503 504 564, no âmbito do qual foi prestada 
garantia sob a forma de seguro caução com a apólice n.º 201601002, no valor de 
61.756,88€, da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., que se anexa. 
 
Considerando que os fornecimentos objeto do suprarreferido contrato estão concluídos e que 
de acordo com a informação dos serviços de contabilidade, todas as faturas, relativas aos 
fornecimentos objeto do contrato, foram recebidas e confirmadas, não existindo 
fornecimentos por faturar pelo que se encontra concluída a execução física e financeira do 
contrato, e consequentemente a caução prestada pelo co contratante no âmbito do referido 
processo de aquisição reúne as condições para ser libertada, não existindo qualquer 
impedimento na liberação integral da caução prestada no âmbito do referido processo. 
 
Assim, a Câmara Municipal, de acordo com o artigo 295.º do Código dos Contratos 
Públicos, delibera autorizar a liberação da caução n.º 201601002 prestada pelo 
cocontratante EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A., NIF 503 504 
564, no âmbito do P.A. N.º 68/2015-AP/DISU – “Fornecimento de energia elétrica para o 
concelho de Marinha Grande”, no valor de 61.756,88€.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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5. P.A. N.º 34/2021 – AP/DMC - Prestação de serviços de limpeza e higienização 
dos edifícios municipais - Ratificação do despacho n.º 203/CF/DAF/2021 de 30 
de junho de 2021. 

 
398 - Presente o despacho n.º 203/CF/DAF/2021, datado de 30 de junho de 2021, da 
Presidente da Câmara Municipal, que se transcreve na íntegra: 
 
“Considerando que, de acordo com deliberação camarária de 15 de junho de 2021, foi 
determinada a adjudicação da “Prestação de serviços de limpeza e higienização dos edifícios 
municipais”, para o período de 12 meses, à proposta apresentada pelo concorrente INGUI 2 - 
SERVIÇOS INDUSTRIAL LDA, NIPC 514 689 072, pelo valor global de 84.167,08€, 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, face ao critério de adjudicação definido, 
nomeadamente o da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliação 
do preço mais baixo. 
 
Considerando que no mesmo dia, 15 de junho de 2021, procedeu-se à notificação da 
adjudicação, via plataforma de compras públicas Vortal, requerendo-se ao adjudicatário a 
apresentação dos documentos de habilitação, nos termos do preceituado no artigo 15º do 
Programa de Procedimento, tendo sido concedido o prazo de 3 dias úteis, para o efeito. 
 
Considerando que no prazo estabelecido, até às 23h59 do dia 18 de junho de 2021, o 
adjudicatário INGUI 2 - SERVIÇOS INDUSTRIAL LDA, não procedeu à submissão dos 
documentos de habilitação, nem se pronunciou sobre o mesmo. 
 
Considerando que, de acordo com deliberação camarária de 25 de junho de 2021, e de 
acordo com o artigo 86º, n.º 1, alínea a) e n.º 2, ambos do Código dos Contratos Públicos, foi 
deliberado conceder audiência prévia ao adjudicatário INGUI 2 - SERVIÇOS INDUSTRIAL 
LDA, para no prazo de dois dias úteis se pronunciar, por escrito, sobre a intenção de 
declaração de caducidade da adjudicação da “Prestação de serviços de limpeza e 
higienização dos edifícios municipais”, para o período de 12 meses, no âmbito do processo 
de aquisição n.º 34/2021 – AP/DMC, com o valor global 84.167,08€, acrescidos de IVA à taxa 
legal em vigor. 
 
Considerando que no prazo estabelecido, até às 23h59 do dia 29 de junho de 2021, o 
adjudicatário INGUI 2 - SERVIÇOS INDUSTRIAL LDA, não se pronunciou sobre a intenção 
de declaração de caducidade da adjudicação do Processo de Aquisição n.º 34/2021 – 
AP/DMC - Prestação de serviços de limpeza e higienização dos edifícios municipais. 
 
Considerando que a adjudicação deve recair sobre a proposta apresentada no lugar 
imediatamente subsequente, conforme o estabelecido no n.º 4 do artigo 86º, do Código dos 
Contratos Públicos, que de acordo com o relatório final é o concorrente VISLISA, 
UNIPESSOAL, LDA. 
 
Considerando que o órgão competente para determinar a caducidade da adjudicação e 
adjudicar à proposta apresentada no lugar imediatamente subsequente do P.A. N.º 34/2021 – 
AP/DMC – “Prestação de serviços de limpeza e higienização dos edifícios municipais” é a 
Câmara Municipal da Marinha Grande. 
 
Considerando que tem de ser garantida a celebração do contrato para os serviços terem 
início nos primeiros dias de julho, atento o facto de o contrato em vigor terminar hoje, 
justificando-se o carácter de urgência por forma a garantir, o início dos serviços de limpeza, o 
mais rapidamente possível, sendo necessário proceder de imediato à notificação da 
caducidade da adjudicação e adjudicação à  proposta apresentada no lugar imediatamente 
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subsequente no P.A. N.º 34/2021 – AP/DMC – “Prestação de serviços de limpeza e 
higienização dos edifícios municipais”, por forma a celebrar o contrato com a maior brevidade 
possível. 
 
Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 41.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, as 
reuniões extraordinárias têm de ser convocadas com, pelo menos, dois dias de antecedência 
e que não é possível na presente data proceder ao seu agendamento, por não existirem dias 
disponíveis para o efeito, atenta urgência na celebração do contrato em apreço. 
 
Considerando que é legalmente admissível a emissão do presente despacho, que deve ser 
ratificado na próxima reunião da Câmara Municipal, de acordo com o artigo 35.º, n.º 3, do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual.  
 
Face ao exposto e no exercício de competência prevista no art.º 35º, n.º 1, alínea f) e g), do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual e nos termos do n.º 1 alínea a) e n.º 4 do artigo 86.º e artigo 
73.º, todos do Código dos Contratos Públicos e de acordo com o artigo 18º, n.º 1, alínea a) do 
Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, determino: 
 
➢ A caducidade da adjudicação do P.A. N.º 34/2021-AP/DMC – “Prestação de serviços 

de limpeza e higienização dos edifícios municipais”, para o período 12 meses, efetuada 
ao concorrente INGUI 2 - SERVIÇOS INDUSTRIAL LDA, NIPC 514 689 072, pelo valor 
global de 84.167,08€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do artigo 86º, 
n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, pelo facto do adjudicatário não ter 
submetido os documentos de habilitação no prazo estabelecido para o efeito;  

➢ A adjudicação do P.A. N.º 34/2021-AP/DMC – “Prestação de serviços de limpeza e 
higienização dos edifícios municipais”, para o período 12 meses à proposta ordenada 
em lugar subsequente, apresentada pelo concorrente VISLISA, UNIPESSOAL, LDA 
NIPC 510 081 983, com o valor global de 93.229,20€, acrescidos de IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com a ordenação constante do relatório final. 

➢ Que seja notificado o adjudicatário VISLISA, UNIPESSOAL, LDA NIPC 510 081 983, 
para proceder à apresentação dos documentos de habilitação, nos termos e prazos 
preceituados no artigo 15.º do Programa de Procedimento. 

➢ Aprovar a minuta do contrato, referente à adjudicação à VISLISA, UNIPESSOAL, LDA 
NIPC 510 081 983, de acordo com o artigo 98º, nº 1, do Código dos Contratos 
Públicos. 

➢ Designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Almerinda Ferreira, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Tânia Rosa. 

➢ Que no âmbito do presente procedimento, seja efetuada a participação ao Instituto dos 
Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P., nos termos do disposto no n.º 
3 do artigo 461.º do CCP, do incumprimento da empresa INGUI 2 - SERVIÇOS 
INDUSTRIAL LDA, NIPC 514 689 072, atenta a não apresentação dos documentos de 
habilitação exigidos no artigo 15.º, n.º 1 do Programa de Procedimento, de acordo com 
a alínea b) do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos. 

➢ Que o presente despacho seja presente à próxima reunião de Câmara Municipal da 
Marinha Grande para ratificação.” 

 
A Câmara Municipal delibera, de acordo com o artigo 35º n.º 3, do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
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redação atual, ratificar o despacho n.º 203/CF/DAF/2021 de 30 de junho da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 

6. E/6953/2020 - Pedido de estacionamento para pessoa portadora de deficiência, 
na Rua dos Sapateiros – Lameira de Picassinos Marinha Grande. 
 

 
A Sra. Vereadora Lara Lino referiu que, tendo em conta a data e a natureza deste pedido, é 
demasiado tempo à espera de uma resposta.   
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
399 - Presente pedido com o registo n.º E/6953/2020, datado de 2/07/2020, em que é 
solicitado um estacionamento para pessoa portadora de deficiência, na Rua dos Sapateiros – 
Lameira de Picassinos Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica LC/16/2021 de 30/04/2021, sobre o assunto. 
 
Presente despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, datado 
de 20/05/2021. 
 
Na sequência do pedido com registo n.º E/6953/2020, para criação de um lugar de 
estacionamento para pessoa portadora de deficiência na Rua dos Sapateiros– Lameira 
de Picassinos Marinha Grande, bem como da informação dos serviços camarários 
LC/16/2021 de 30/04/2021, que se dá aqui por integralmente reproduzida e se anexa, a 
Câmara Municipal da Marinha Grande delibera ao abrigo da alínea rr) do n.º 1 do artigo 
33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual: 
 
Autorizar a marcação de um lugar de estacionamento para pessoa portadora de 
deficiência, sendo para tal colocado um sinal de parque autorizado H1a e um painel 
adicional modelo M11d, conforme estabelecido nos artigos 34.º e 46.º, respetivamente 
do Decreto Regulamentar Nº 22 – A/98, de 1 de outubro, com marcação do respetivo 
lugar em pintura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

7. E/125/2021 - Pedido de estacionamento para cargas e descargas, na Rua Jornal 
da Marinha Grande Embra – Marinha Grande 

 
400 - Presente pedido com o registo n.º E/125/2021, datado de 05/01/2021, em que é 
solicitado um estacionamento para cargas e descargas, na Rua Jornal da Marinha Grande 
Embra – Marinha Grande. 
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Presente informação técnica LC/11/2021 de 13/04/2021, sobre o assunto. 
Presente despacho da Senhora Presidente da Câmara municipal da Marinha Grande, datado 
de 21/05/2021. 
 
Na sequência do pedido com registo n.º E/125/2021, para criação de um lugar de 
estacionamento para cargas e descargas na Rua Jornal da Marinha Grande Embra – 
Marinha Grande, bem como da informação dos serviços técnicos camarários 
LC/11/2021 de 13/04/2021, que se dá aqui por integralmente reproduzida e se anexa, a 
Câmara Municipal da Marinha Grande delibera ao abrigo da alínea rr) do n.º 1 do artigo 
33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual: 
 
Autorizar a marcação de um lugar de cargas e descargas, com tempo limitado a 30 
minutos, sendo para tal colocado um sinal de parque autorizado H1a e um painel 
adicional modelo M10b – cargas e descargas, com limite de tempo, conforme 
estabelecido nos artigos 34.º e 46.º respetivamente do Decreto Regulamentar Nº 22 – 
A/98, de 1 de outubro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
 

8. Req.º nº 447/21, datado de 17/06/2021; Req.º nº 1199/20, datado de 03/11/2020 - 
Proc.º n.º 442/20, datado de 03/11/2020 - Deolinda Rosa – Cabeça de Casal da 
Herança de 

 
401 - Presente requerimento n.º 1199/20, datado de 2020/11/03, constante do proc. n.º 
442/20, em nome de Deolinda Rosa – Cabeça de Casal da Herança de, com o NIF 
745130615, apresentado por Maria Regina Rosa Diniz Henriques, com o NIF 119901587, e 
por Hélder Manuel dos Santos Diniz, com o NIF 119901617, relativo ao pedido de 
informação prévia relativo à viabilidade de “Construção de um edifício de habitação 
unifamiliar, anexo para garagem e muro de vedação”, a levar a efeito sobre um prédio 
rústico, sito no lugar de Brejo do Pinheiro, limite da Comeira de Picassinos, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 1579 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 2498. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2021/02/15, 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, fundamentado 
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, por se verificar a ausência de arruamentos ou de infraestruturas 
de abastecimento de água e saneamento que sirvam diretamente o prédio em causa. 
 
Presente deliberação camarária datada de 2021/03/01, contendo o projeto de indeferimento 
da pretensão com os fundamentos constantes no parecer técnico referido, comunicada aos 
requerentes através do ofício n.º 103/21, datado de 2021703/29. 
 
Presente requerimento n.º 447/21, datado de 2021/06/17, apresentado em sede de audiência 
prévia, pelo qual a requerente vem referir “…que não se opõem ao indeferimento.”. 
 
 



 

Página 26 de 87 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 05/07/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 21 

 
 
 
 
 
 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2021/06/21, a enquadrar devidamente a 
pretensão. 
 
Após a análise do pedido de informação prévia para à viabilidade de “Construção de 
um edifício de habitação unifamiliar, anexo para garagem e muro de vedação”, a levar 
a efeito sobre um prédio rústico, sito no lugar de Brejo do Pinheiro, limite da Comeira 
de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 1579 e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo número 2498, em nome de Deolinda Rosa – Cabeça de Casal da 
Herança de, com o NIF 745130615, apresentado por Maria Regina Rosa Diniz 
Henriques, e por Hélder Manuel dos Santos Diniz, com o NIF 119901617, bem como 
dos pareceres técnicos que sobre ele recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
Informar SER INVIÁVEL a pretensão requerida, visto que, num eventual pedido de 
licenciamento a apresentar nos termos propostos, o mesmo seria passível de 
indeferimento, fundamentado 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, por se verificar a 
ausência de arruamentos ou de infraestruturas de abastecimento de água e 
saneamento que sirvam diretamente o prédio em causa. 
 
Mais delibera, nos termos do n.º 4 do art. 16.º do RJUE, informar a requerente que a 
eventual viabilidade da pretensão, ficará desde já dependente da apresentação de um 
estudo de conjunto para a zona onde se insere o prédio em causa, prevendo a 
definição da malha edificada e rede viária, com a criação das infraestruturas 
necessárias à edificabilidade, nomeadamente redes de abastecimento de água de 
drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, de gás, telecomunicações e 
eletricidade, dando assim cumprimento ao n.º 3 do art. 5.º do regulamento do Plano 
Diretor Municipal da Marinha Grande, devendo este estudo de conjunto obter a prévia 
anuência dos proprietários dos prédios inseridos na área abrangida. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

9. Req.º nº 1294/20, datado de 02/12/202 - Proc.º n.º 454/19, datado de 19/12/2019 - 
António Joaquim Teles do Carmo 

 
402 - Presente pedido com os registos n.º 2094/19 e 1294/20, datados de 19/12/2019 e 
02/12/2020, respetivamente, referentes a legalização e ampliação de um edifício destinado a 
armazém, sito na rua Quinta da Lagoinha, Comeira, registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 6042 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 
2352, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 454/19, com data de entrada de 19/12/2019, apresentado por António 
Joaquim Teles do Carmo, a solicitar a aprovação do respetivo projeto de arquitetura; 
 
Presente informação técnica, datada de 17/06/2021, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o  
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projeto de arquitetura relativo a legalização e ampliação de um edifício destinado a 
armazém, sito na rua Quinta da Lagoinha, Comeira, registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 6042 e inscrito na matriz predial rústica 
sob o artigo n.º 2352, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o 
processo de licenciamento n.º 454/19, com data de entrada de 19/12/2019, apresentado 
por António Joaquim Teles do Carmo, com os seguintes condicionalismos: 
 
1.- Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projetos de 
especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE, incluindo projeto 
de arranjos exteriores que contemple a criação, ao longo da frente do terreno, de 
passeio/berma com fio de água longitudinal, em calçada grossa de calcário (blocos de 
0,10x0,10x0,10) assente em “tout-venant”, com uma largura mínima de 2,00 m e à 
distância mínima de 3,5 m ao eixo da via (rua Quinta da Lagoinha), referindo qual a 
área de cedência para domínio público (arruamento) que resultar do mesmo; 
 
2 – Assegurar a execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar 
como necessários à correta conclusão da obra, nomeadamente o passeio/berma a 
executar nos termos do respetivo projeto de arranjos exteriores. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

10. Req.º nº 379/21, datado de 28/05/2021 - Proc.º n.º 180/19, datado de 17/05/2019 - 
António Manuel Rocha Santos 

 
403 - Presente requerimento n.º 379/21, datado de 2021/05/28, constante do processo 
camarário n.º 180/19, subscrito por António Manuel Rocha Santos, com o NIF 119757540, 
com residência em travessa da rua  da Vitória, n.º 6, lugar de Ordem, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento das alterações à obra de 
“Construção de moradia e piscina”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Carlos da 
Silva Couceiro, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 9169 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 9406, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção 
n.º 79/20, datado de 2020/10/23. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/06/22, referente ao projeto de 
alterações ao projeto de arquitetura anteriormente aprovado. 
 
Após a análise da pretensão e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento das alterações à obra de “Construção de moradia e piscina”, a incidir 
sobre um prédio urbano, sito na rua Carlos da Silva Couceiro, lugar de Ordem, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o n.º 9169 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
9406, com o número de processo 180/19, com data de entrada em 2019/05/17, 
apresentado por António Manuel Rocha Santos, com o NIF 119757540, com residência 
em travessa da rua  da Vitória, n.º 6, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha 
Grande. 
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Mais delibera informar o requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do 
RJUE, deverá apresentar os projetos de alterações aos projetos das especialidades 
anteriormente aprovados, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do 
ato desta aprovação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

11. Req.º nº 1232/20, datado de 11/11/2020 - Proc.º n.º 463/20, datado de 11/11/2020 
- Nádia Patrícia Leal Francisco 

 
 
A Sra. Presidente solicitou a presença na reunião da Dr.ª Inês Marrazes, Chefe da Divisão 
de Gestão do Território para prestar esclarecimentos técnicos e responder às questões 
colocadas pelo Sr. Vereador Carlos Caetano. 
 
 
Seguidamente a Sra. Presidente colocou à votação a seguinte proposta: 
 
 
404 - Presente requerimento n.º 1232/20, datado de 2020/11/11, constante do processo 
camarário n.º 463/20, subscrito por Nádia Patrícia Leal Francisco, com o NIF 233685510, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia unifamiliar 
com garagem e muros de vedação”, a levar a efeito sobre um prédio rústico, sito na rua do 
Lavadouro, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Alcobaça sob o número 1953 e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo número 2073. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2021/05/31 e de 2021/05/11, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de uma moradia unifamiliar com garagem e 
muros de vedação”, a levar a efeito sobre um prédio rústico, sito na rua do Lavadouro, 
freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Alcobaça sob o número 1953 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
número 2073, com o número de processo 463/20, com data de entrada em 2020/11/11, 
apresentado por Nádia Patrícia Leal Francisco, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Apresentação de Planta de Implantação contendo a representação do muro de 

vedação e respetivo passeio a construir, com alinhamentos estabelecidos pelos 
alinhamentos do muro de vedação e passeio existentes no prédio confinante a sul. 
Deverá conter a área inicial do prédio, área de cedência para domínio público, bem 
como a área final do mesmo. 
 

2. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua do 
Lavadouro, em blocos de betão com as dimensões de 0,10mX0,20mX0,06m, após  
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execução de camada de base em “tout-venant” com 0,15m de espessura. O lancil 
deverá ser em betão pré-fabricado com uma largura mínima de 0,12m, podendo na 
zona da entrada, ser rebaixado.  

 
Mais delibera informar a requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do 
RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários 
à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

12. Req.º nº 501/20, datado de 07/05/2020 - Proc.º n.º 34/20, datado de 07/02/2020 - 
Maria Cristina Guerra Luís da Cruz e Mário Carvalheiro da Cruz 

 
405 - Presente requerimento n.º 501/20, datado de 2020/05/07, constante do processo 
camarário n.º 34/20, subscrito por Maria Cristina Guerra Luís Da Cruz, com o NIF 141263 
369 e por Mário Carvalheiro Da Cruz, com o NIF 165567767, referente ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de edifício de habitação multifamiliar com dois 
fogos, garagens e muros de vedação”, a constituir no Regime de Propriedade Horizontal, 
a levar a efeito sobre uma parcela de terreno a destacar de um prédio urbano, sito na rua do 
Bico, lugar de Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 2348 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo número 18470. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/06/29, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de edifício de habitação multifamiliar com dois 
fogos, garagens e muros de vedação”, a constituir no Regime de Propriedade 
Horizontal, a levar a efeito sobre uma parcela de terreno a destacar de um prédio 
urbano, sito na rua do Bico, lugar de Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 2348 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 18470, com o número de 
processo 34/20, com data de entrada em 2020/02/07, apresentado por Maria Cristina 
Guerra Luís da Cruz, com o NIF 141263 369 e por Mário Carvalheiro da Cruz, com o NIF 
165567767, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Os alinhamentos a estabelecer para os muros de vedação das parcelas a destacar e 

remanescente, deverão garantir um afastamento de 5,60m ao eixo da via, incluindo 
um passeio com uma largura de 1,60m. 

2. De modo a dar continuidade aos materiais aplicados em passeios na rua do Bico, 
preconiza-se a pavimentação do passeio em calçada de calcário com as dimensões 
de 0,05mx0,05mx0,05m, após a execução de uma base em “tout-venant” com 0,15m 
de espessura. O lancil deverá ser de betão com as dimensões de 0,13m (largura à 
vista) x 0,20m (altura) x 0,13m (largura da base) e na zona dos acessos de veículos, 
deverá ser prevista a colocação de lancil de rampa com uma largura mínima de  
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0,30m. Os sumidouros existentes aquando da execução do passeio deverão ser 
reposicionados paralelamente ao passeio. 

 
Mais delibera: 
 
1. Mandar emitir certidão de destaque para efeitos de registo predial, nos termos do 

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

2. Mandar emitir certidão para que o edifício possa ser submetido ao Regime de 
Propriedade Horizontal, nos termos previstos no art. 1414.º e seguintes do Capítulo 
VI (Propriedade Horizontal) do Código Civil em vigor. 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

13. Req.º nº 290/21, datado de 26/04/2021 - Proc.º n.º 84/21, datado de 26/04/2021 - 
Margarida Alexandra Marques Balças 

 
406 - Presente requerimento n.º 290/21, datado de 2021/04/26, constante do processo 
camarário n.º 84/21, subscrito por Margarida Alexandra Marques Balças, com o NIF 
169386325, referente ao pedido de licenciamento da “Legalização de alteração de anexo”, 
a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Central, n.º 73, lugar de Garcia, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o n.º 11628 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 4143. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/06/29, a enquadrar devidamente a 
pretensão. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da “Legalização de 
alteração de anexo”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Central, n.º 73, lugar 
de Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 11628 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo n.º 4143, com o número de processo 84/21, com data de entrada em 
2021/04/26, apresentado por Margarida Alexandra Marques Balças, com o NIF 
169386325. 
 
Mais delibera informar a 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. 
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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. 
 
 

14. Req.º nº 671/20, datado de 23/06/2020 - Proc.º n.º 187/20, datado de 23/06/2020 - 
Maria José Duarte Barros Magalhães e José António de Jesus Magalhães 

 
407 - Presente requerimento n.º 671/20, datado de 2020/06/23, constante do processo 
camarário n.º 187/20, subscrito por Maria José Duarte Barros Magalhães, com o NIF 
159435641 e por José António de Jesus Magalhães, com o NIF 159435650, referente ao 
pedido de licenciamento da obra de “Alteração de revestimento de fachadas e pintura de 
cobertura”, a incidir sobre um prédio urbano, sito em rua Floristas Gravadores (rua 29), n.º 
16, lugar de Lameiro, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 11807 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo número 15088.  
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2021/06/25, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
obra de “Alteração de revestimento de fachadas e pintura de cobertura”, a incidir 
sobre um prédio urbano, sito em rua Floristas Gravadores (rua 29), n.º 16,  lugar de 
Lameiro, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 11807 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 15088, com o número de processo 187/20, com data de 
entrada em 2020/06/23, apresentado por Maria José Duarte Barros Magalhães, com o 
NIF 159435641 e por José António de Jesus Magalhães, com o NIF 159435650. 
 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverão, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

15. Req.º nº 359/21, datado de 21/05/2021 - Proc.º n.º 69/20, datado de 28/02/2020 - 
Luís Adriano Vasconcelos Marques Toscano e Catarina Domingues Contente 

 
408 - Presente requerimento n.º 359/21, datado de 2021/05/21, constante do processo 
camarário n.º 69/20, em nome de Luís Adriano Vasconcelos Marques Toscano, com o 
NIF 187144419 e de Catarina Domingues Contente, com o NIF 209464909, relativo ao 
pedido de licenciamento da obra de “Legalização da remodelação de muro de vedação”  
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existente, localizado sobre um prédio urbano sito na rua Joaquim Marques Nobre, n.º 10, 
lugar de Várzea, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 7857 e inscrito na respetiva matriz predial 
urbana sob o artigo número 8994. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2021/06/30, a enquadrar devidamente a 
pretensão. 
 
Após a análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
obra de “Legalização de remodelação de muro de vedação” existente, localizado sobre 
um prédio urbano sito na rua Joaquim Marques Nobre, n.º 10, lugar de Várzea, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 7857 e inscrito na respetiva matriz predial urbana 
sob o artigo número 8994, com o número de processo 69/20, com data de entrada em 
2020/02/28, apresentado por Luís Adriano Vasconcelos Marques Toscano, com o NIF 
187144419 e de Catarina Domingues Contente, com o NIF 209464909. 
 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverão, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

16. Req.º nº 442/21, datado de 16/06/2011 - Proc.º n.º 137/21, datado de 16/06/2021 - 
Morais Matias, S.A. 

 
 
A Sra. Presidente apresentou a seguinte proposta: 
 
Presente requerimento n.º 442/21, datado de 2021/06/16, constante do processo camarário n.º 137/21, 
apresentado por Morais Matias, S.A., com o NIPC 500197024, com sede em travessa José Domingues 
Eduardo, n.º 2, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao “Pedido de emissão de certidão 
de destaque de parcela”, a incidir sobre o prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o n.º 19386 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 20863-P, 
com a área de 6.210,00m2, localizado em Travessa José Domingues Eduardo, n.º 2, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, nos termos previstos no n.º 10 do artigo 6.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2021/06/24, que atesta estarem preenchidos os 
requisitos legais necessários ao deferimento da operação de destaque requerida, bem como à emissão 
da respetiva certidão comprovativa. 
 
Após análise da pretensão, bem como o referido parecer técnico datado de 2021/06/24, a Câmara 
delibera: 
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DEFERIR a operação de destaque em referência, por se encontrarem reunidas as condições 
expressas no n.º 10 do artigo 6.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação - RJUE, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, 
de 9 de setembro, dado o prédio se situar em perímetro urbano e as duas parcelas resultantes da 
operação de destaque, confrontarem com arruamentos públicos. 
 
Mais delibera MANDAR EMITIR a respetiva certidão de destaque para efeitos de registo predial, nos 
termos do n.º 9 do artigo 6.º do RJUE, devendo nela constar a obrigatoriedade de inscrição do ónus de 
não fracionamento das parcelas resultantes do destaque, por um período de 10 anos contados da data 
do mesmo, nos termos do n.º 6 e n.º 7 do citado artigo 6.º, sem o que não poderá ser licenciada ou 
comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. 
 
 
Na sequência da apresentação desta proposta, os Srs. Vereadores pediram informações e a Sra. 
Presidente solicitou a presença na reunião da Dr.ª Inês Marrazes, Chefe da Divisão de Gestão do 
Território para prestar esclarecimentos técnicos aos Srs. Vereadores.  
Entretanto, deu seguimento à ordem do dia e no final dos assuntos desta Divisão, após o ponto 
27, regressaram à discussão do ponto em apreço. 

 
 
 

17. Req.º nº 625/20, datado de15/06/2020 - Proc.º n.º 164/20, datado de 15/06/2020 - 
Great Missouri – Sociedade Imobiliária, Lda 

 
409 - Presente requerimento n.º 625/20, datado de 2020/06/15, constante do processo 
camarário n.º 164/20, em nome de Great Missouri – Sociedade Imobiliária, Lda., com o 
NIPC 514634421, com sede em Av. António Augusto de Aguiar, n.º 19, andar B, Avenidas 
Novas, Lisboa, relativo ao pedido de licenciamento da “Legalização de Alterações e 
Ampliação” de edificação existente, localizada num prédio urbano sito na rua das 
Laranjeiras, n.º 77, lugar de Cruzes, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 392 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo número 13729. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2021/06/17, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da “Legalização de Alterações e 
Ampliação” de edificação existente, localizada num prédio urbano sito na rua das 
Laranjeiras, n.º 77, lugar de Cruzes, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 392 e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo número 13729, apresentado por Great Missouri – 
Sociedade Imobiliária, Lda, com o NIPC 514634421, com sede em Av. António Augusto 
de Aguiar, n.º 19, andar B, Avenidas Novas, Lisboa, bem como do parecer técnico 
datado de 2021/06/17, a Câmara Municipal delibera: 
 
NOTIFICAR a sociedade requerente, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do 
Procedimento Administrativo – CPA, para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA 
PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da 
pretensão, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, 
nomeadamente por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, 
designadamente: 
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1. O art. 68.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, ao propor a legalização 

de uma edificação com tipologia contendo três quartos, duas salas, uma cozinha e 
apenas uma instalação sanitária. Nos termos do n.º 2 do referido artigo, “2 - Nas 
habitações T3 e T4, a área mínima para instalações sanitárias é de 4,5 m2, 
subdividida em dois espaços com acesso independente.”.  

2. Incumprimento do Decreto-Lei 163/06, de 08/08, ao não apresentar o respetivo 
Plano de Acessibilidades. A justificação apresentada pelo requerente relativamente 
à não apresentação do referido plano, alegando que “… o processo se destina à 
legalização de edificação construída antes de 2006.”, não se encontra sustentada 
com a necessária prova da data da realização das obras que agora se pretendem 
legalizar, dando assim cumprimento ao previsto no n.º 5 do art. 102.º-A do RJUE, 
que refere: “5 – Pode ser dispensado o cumprimento de normas técnicas relativas à 
construção cujo cumprimento se tenha tornado impossível ou que não seja 
razoável exigir, desde que se verifique terem sido cumpridas as condições técnicas 
vigentes à data da realização da operação urbanística em questão, competindo ao 
requerente fazer a prova de tal data.”  

 
Mais delibera informar a sociedade requerente que, em eventual reformulação da 
proposta em referência, deverá ter ainda em consideração os seguintes aspetos: 
 
1. Os termos de responsabilidade do autor e coordenador de projeto, deverão ser 

elaborados de acordo com a minuta constante na Portaria n.º 113/2015, de 22/04, 
referindo expressamente, a legislação aplicável à operação urbanística em causa. 

2. A Memória Descritiva e Justificativa deverá conter o correto enquadramento da 
pretensão face ao regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, visto 
o prédio em causa se inserir em área afeta à designada Restante Área Urbana, e 
não à designada Envolvente da Área Central, conforme referido. Deverá ainda 
apresentar a verificação do cumprimento dos parâmetros urbanísticos a que a 
mesma se encontra sujeita. 

3. Face à existência de um desfasamento entre a área do prédio constante na certidão 
da Conservatória do Registo Predial (1.515,00m2) e a área do prédio decorrente do 
Levantamento Topográfico efetuado (1.759,00m2), deverá proceder à retificação do 
referido desfasamento. 

4. De acordo com o indicado nas peças gráficas e respetivo levantamento fotográfico 
constantes no processo, verifica-se que a edificação que se pretende legalizar 
(moradia), é uma parte de um edifício onde existe uma outra unidade suscetível de 
utilização independente, aparentemente destinada a comércio, tendo sido 
construída em conjunto. Ora, perante tal evidência, não é apresentada a necessária 
individualização (separação) das duas unidades distintas, através da criação de 
paredes, estrutura de cobertura e guarda-fogos autónomos, que permita garantir a 
total autonomia das duas partes do edifício. 

5. Indicação do sistema de escoamento proposto para a drenagem das águas pluviais 
em o conjunto edificado que se pretende legalizar. 

6. Caso venham a ser propostas obras de alteração (construção/demolição), deverá 
apresentar os restantes elementos instrutórios do pedido, designadamente 
Estimativa Orçamental e Calendarização da Obra a realizar. 

7. A Planta de Implantação deverá indicar a localização do contador de água, de 
energia, de gás e recetáculo postal, bem como a ligação das drenagens das águas 
residuais domésticas e pluviais aos respetivos ramais/coletores. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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18. Req.º nº 399/20, datado de 11/03/2020 - Proc.º n.º 92/20, datado de 11/03/2020 - 
Cláudio Jorge Lopes Soares 

 
410 - Presente requerimento com o n.º 399/20, datado de 11/03/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício, destinado a habitação, sito na Avenida José 
Gregório, n.º 179, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico datado de 29/06/2020, bem como despacho da Srª Presidente da 
Câmara Municipal, a determinar a realização da vistoria prevista na alínea c) do n.º 2 do 
artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, por forma 
a verificar se o edifico reúne os requisitos legais e regulamentares, aplicáveis, para o uso 
pretendido. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Avenida José Gregório, n.º 179, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Cláudio Jorge Lopes Soares, 
com o NIF 195483022, com a seguinte composição: 
 

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
 

2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra  
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

19. Req.º nº 1318/20, datado de 14/12/2020 - Proc.º n.º 499/20, datado de 14/12/2020 
- Ana Maria Diniz Pereira 

 
411 - Presente requerimento com o n.º 1318/20, datado de 14/12/2020, a solicitar a alteração 
de utilização para fração correspondente à Loja C do edifício sito na Rua Floristas 
Gravadores, n.º 20, freguesia e concelho de Marinha Grande, abrangida pelo Alvará de 
Utilização n.º 350/03, emitido em 20/11/2003, no âmbito do processo camarário 781/00. 
 
Presente parecer técnico datado de 19/06/2020, bem como despacho da Srª Presidente da 
Câmara Municipal, a determinar a realização da vistoria prevista na alínea a) do n.º2 do 
artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09,por forma 
a verificar se o edifico reúne os requisitos legais e regulamentares, aplicáveis, em virtude do  
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pedido formulado não se apresentar instruído com termo de responsabilidade por pessoa 
legalmente habilitada a ser autor de projeto.  
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria à fração do edifício sito em Rua Floristas Gravadores, 
n.º 20, Loja C, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade Ana Maria Diniz 
Pereira, com o NIF 176820485, com a seguinte composição: 
 

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
 

2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra  
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

20. Req.º nº 1146/19, datado de 03/07/2019 - Proc.º n.º 150/18, datado de 27/04/2018 
- João Rodrigues Correia 

 
412 - Presente pedido de licenciamento referente à obra de construção de moradia e muro 
de vedação, a que foi atribuído o número de processo 150/18, com data de entrada em 
27/04/2019, a levar a efeito num prédio localizado na Rua Álvaro Filipe Gouveia Pedrosa, 
freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1469, e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo n.º 5660, da referida freguesia de Vieira de Leiria, apresentado por João Rodrigues 
Correia, com o NIF 146590058. 
 
Presente informação técnica datada de 30/06/2021, sobre o limite do prazo para requerer a 
emissão do alvará. 
 
A Câmara Municipal analisou a referida informação técnica, datada de 30/06/2021 que propõe 
a declaração de caducidade da licença para realização de operação urbanística e,  
 
1- Considerando que o interessado João Rodrigues Correia, com o NIF 146590058, foi 

notificado da decisão final de deferimento do pedido de licenciamento referente à obra de 
construção de moradia e muro de vedação, a que foi atribuído o número de processo 
150/18, com data de entrada em 27/04/2019, a levar a efeito num prédio localizado na Rua 
Álvaro Filipe Gouveia Pedrosa, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha 
Grande, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1469, 
e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 5660, da referida freguesia de Vieira de 
Leiria, tomada por deliberação camarária tomada na reunião de 29/06/2019, e comunicada 
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 ao requerente através do nosso Ofício n.º 842/19, datado de 12/08/2019, rececionado a 
20/08/2019; 

2- Considerando que sobre a data da notificação desta decisão o interessado tinha o prazo de 
um ano para requerer o respetivo alvará de construção, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º 
do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro; 

3- Considerando que o interessado deveria requerer a emissão do respetivo alvará até ao dia 
12/08/2020 e que não o fez; 

4- Considerando que o decurso desse prazo sem ter sido requerida a emissão do respetivo 
alvará, tem como consequência a caducidade da licença para a realização da dita 
operação urbanística – nº 2 do artigo 71.º do RJUE; 

5- Considerando que na presente data se encontram reunidas as condições impostas por lei 
para ser declarada a caducidade da licença; 

 
A Câmara Municipal, tendo a intenção de declarar a caducidade da licença referente ao 
pedido de licenciamento da obra de construção de moradia e muro de vedação, a que 
foi atribuído o número de processo 150/18, com data de entrada em 27/04/2019, a levar a 
efeito num prédio localizado na Rua Álvaro Filipe Gouveia Pedrosa, freguesia de Vieira 
de Leiria e concelho de Marinha Grande, registado na Conservatória do Registo Predial 
da Marinha Grande sob o n.º 1469, e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 
5660, da referida freguesia de Vieira de Leiria, delibera, ao abrigo do n.º 5 do artigo 71. 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro e artigos 121.º e 122.º do CPA – Código do Procedimento Administrativo, 
NOTIFICAR o requerente, João Rodrigues Correia, com o NIF 146590058, para se 
pronunciar, em sede de audiência prévia, por escrito, no prazo de 15 dias úteis a contar 
da sua notificação, sobre o presente projeto de declaração de caducidade da referida 
licença, por não ter sido apresentado o requerimento para a emissão do respetivo 
alvará, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

21. Req.º nº 7/21, datado de 05/01/2021 - Proc.º n.º 150/13, datado de 17/05/2013 - 
RATISBONA – PROMOÇÕES E CONSTRUÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL, 
LDA. 

 
413 - Presente requerimento n.º 7/21, de 05/01/2021, apresentado por RATISBONA – 
PROMOÇÕES E CONSTRUÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA., NIPC 507054113, 
com sede no Edifício Visconde da Luz, Rua Carlos Ribeiro, n.º 50, 2.º Esq.º, escritório B. 
2750-311 Cascais a solicitar a realização de vistoria às obras de urbanização realizadas no 
âmbito da operação urbanística de Construção de Edifício Comercial (Supermercado), 
levada a efeito no prédio descrito na Conservatória do registo Predial da Marinha Grande sob 
o número 16389 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 2776 e na matriz predial 
rústica sob os artigos 9974 e 99785, da freguesia e concelho de Marinha Grande, sitos na 
Avenida Vitor Gallo freguesia e concelho de Marinha Grande, para o qual foi emitido o 
comprovativo de admissão de comunicação prévia de obras de construção em 31/07/2013, 
tendo como condicionalismo a execução das infraestruturas referentes à requalificação de 
arruamentos confinantes como prédio, para o que foi emitido o comprovativo de admissão de 
comunicação prévia de obras de urbanização em 31/07/2013, com vista à sua receção 
definitiva e à libertação do montante remanescente da garantia bancária N/Nº 504-507, do  
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Banco Popular Portugal, S.A., no montante de 3.820,00€ (três mil e oitocentos e vinte euros) 
prestada como garante da boa e regular execução das respetivas obras de urbanização. 
 
Presente informação da Comissão de Vistorias, datada de 2 de junho de 2021, referindo que: 
- É possível proceder à receção definitiva das obras de urbanização realizadas, 
designadamente, infraestruturas da rede viária, uma vez que as mesmas se encontram em 
boas condições de conservação; 
- Apesar de não ter sido prestada garantia bancária para as outras infraestruturas 
executadas, nomeadamente ramais de abastecimento de água e drenagem de águas 
residuais domésticas e pluviais, coletor pluvial e espaços verdes, estas foram também 
vistoriadas e encontram-se em boas condições de conservação pelo que se pode proceder à 
sua receção definitiva; 
- Pelas razões expostas entende a Comissão que também a componente de espaços verdes 
de utilização coletiva se encontra em condições de ser recebida definitivamente; 
 
Presente, igualmente, Auto de Vistoria, datado de 2 de junho de 2021, propondo a receção 
definitiva das obras de urbanização em causa; 
 
Após análise da pretensão apresentada pelo requerente, a Câmara delibera: 
 
ACEITAR DEFINITIVAMENTE as obras de urbanização supra referidas, conforme 
proposto pela Comissão de Vistoria nos seus relatório e auto, datados de 2 de junho 
de 2021, uma vez que as mesmas se encontram em bom estado de conservação e 
foram executadas de acordo com os projetos aprovados, e MANDAR LIBERTAR o 
montante 3.820,00€ (três mil e oitocentos e vinte euros) correspondente à Garantia 
Bancária N/Nº 504-507, do Banco Popular Portugal, S.A., de 31 de julho de 2013, 
prestada como garante da boa e regular execução das respetivas obras de 
urbanização. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

22. Req.º nº 55/21, datado de 19/01/2021 - Proc.º n.º 154/01, datado de 16/02/2021 - 
Maria Ascensão Ferreira Custodio de Morais Varela - Cabeça de Casal da 
Herança de 

 
414 - Presente requerimento n.º 55/21, datado de 19/01/2021, apresentado por José Carlos 
Custódio de Morais Varela, na qualidade de cabeça d casal da herança aberta por óbito de 
Maria Ascensão Ferreira Custodio Morais Varela, a que foi atribuído o Número d e 
Identificação Fiscal 707148798, titular do processo de licenciamento de loteamento a que 
corresponde o processo camarário 154/01, para o qual foi emitido o Alvará de Loteamento 
n.º 3/2005, de 31/08/2005,, do prédio sito no lugar de Juncal - Amieirinha, da freguesia e 
Concelho de  Marinha Grande,  a solicitar a receção definitiva das obras de urbanização 
previstas no mesmo. 
 
Presente informação da Comissão de Vistorias, datada de 02 de junho de 2021, referindo 
que é possível proceder à receção definitiva das obras de urbanização realizadas, 
designadamente, infraestruturas viárias, de rede de abastecimento de água, de drenagem 
doméstica e pluvial e arranjos exteriores, uma vez que as mesmas se encontram em boas 
condições de conservação. 
 
Presente, igualmente, Auto de Vistoria, datado de 02 de junho de 2021, propondo a receção 
definitiva das obras de urbanização em causa; 
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Após análise da pretensão a Câmara delibera: 
 
 - ACEITAR DEFINITIVAMENTE as obras de urbanização supra referidas, conforme 
proposto pela Comissão de Vistoria nos seus relatório e auto, datados de de 02 de 
junho de 2021, uma vez que as mesmas se encontram em bom estado de conservação 
e foram executadas de acordo com os projetos aprovados em reunião de Câmara de 
07/04/2005; 
 
- MANDAR LIBERTAR o montante de 22.027,28 € (vinte e dois mil e vinte e sete euros e 
vinte oito cêntimos), da garantia bancária NRº 125-02-0826055, datada de 13 de Julho 
de 2005, do Banco Comercial Português Millennium, no valor inicial de € 137.327,11 
(cento e trinta e sete mil trezentos e vinte e sete euros e onze cêntimos), prestada 
como garante da boa e regular execução das respetivas obras de urbanização. 
 

Componente 
Montante 

Inicial 
Redução inicial 

Montante retido 
A libertar 

 Rede viária 83 810,23 € 90% 75 429,21 € 8 381,02 € 

Rede de abastecimento de 
água 

9 812,43 € 90% 8 831,19 € 981,24 € 

Rede de drenagem de águas 
residuais domésticas 

19 484,87 € 65% 12 665,17 € 6 819,70 € 

Rede de drenagem de águas 
residuais pluviais 

14 438,58 € 90% 12 994,72 € 1 443,86 € 

Arranjos exteriores 9 781,00 € 55% 5 379,55 € 4 401,45 € 

  137 327,11 €   
115 299,83 

€ 
22 027,28 € 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

23. Req.º nº 49/21, datado de 18/01/2021 - Proc.º n.º 1011/02, datado de 18/11/2002 - 
Joaquim Neto Matias – Cabeça de Cabeça de Casal da Herança, Idalécio Guerra 
Rodrigues e Jorge Manuel Ferreira Boiça 

 
415 - Presente deliberação camarária tomada na reunião de Câmara de 24/05/2021, 
respeitante à receção definitiva das obras de urbanização executadas no âmbito do processo 
de licenciamento n.º 1011/02, ao qual foi atribuído o Aditamento ao Alvará de Obras de 
Urbanização n.º 14/1980, bem como mandar libertar o montante de € 2.962,64 (dois mil 
novecentos e sessenta e dois euros e sessenta e quatro cêntimos), da caução prestada por 
deposito nos cofres da Tesouraria, através da guia de receita n.º 2016/1/922, de 2016/05/16, 
no montante de € 4.449,70 (quatro mil quatrocentos e quarenta e nove euros e setenta 
cêntimos); 
 
Presente informação datada de 28/06/2021, dando conta da existência de erro de cálculo no 
quadro constante da deliberação supramencionada, sendo que, na coluna referente ao 
montante do remanescente da caução, onde, por lapso, consta o valor de 1.241,36 €, deverá 
constar o valor correto, correspondente ao somatório dos montantes das componentes 
Iluminação Pública, Rede de telecomunicações, Rede de Gás, que perfaz 1.487,06€. 
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Após análise dos elementos, a Câmara delibera, nos termos o disposto no artigo 174.º 
do Código do Procedimento Administrativo, retificar a deliberação tomada na tomada 
na reunião de Câmara de 24/05/2021 no que respeita aos montantes constantes no 
quadro-resumo apresentado, passando o mesmo a conter a seguinte informação: 
 

Componente 
Montante 

Inicial 
Montante 

retido 
Redução 

Montante 
remanescente 

 Rede viária 16 344,89 € 1 634,49 € 10% 1 634,49 € 0,00 € 

Sinalização Horizontal 82,41 € 8,24 € 10% 8,24 € 0,00 € 

Rede de abastecimento de 
água 

5 145,10 € 514,51 € 10% 514,51 € 0,00 € 

Rede de drenagem de 
águas residuais pluviais 

8 054,00 € 805,40 € 10% 805,40 € 0,00 € 

Iluminação Pública 8 521,21 € 852,12 € 0% 0,00 € 852,12 € 

Rede de 
telecomunicações 

3 892,34 € 389,23 € 0% 0,00 € 389,23 € 

Rede de Gás 2 457,05 € 245,71 € 0%  0,00 € 245,71 € 

  44 497,00 € 4 449,70 €   2 962,64 € 1 487,06 € 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

24. E/6318/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução de ramais domiciliários de gás natural- LUSITANIAGÁS - 
COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

 
416 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/6318/2021, datado de 
08/06/2021, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de 46 
Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua da Paz, Rua dos Salgueiros, 
Rua Mestre José da Silva Roque e Estrada da Maceira, da freguesia concelho de Marinha 
Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 18/06/2021, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 22/06/2021 pela Presidente da Câmara 
Municipal, favorável à execução dos ramais. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pela Sr.ª Presidente, a Câmara Municipal delibera, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para realização de 
trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural 
para abertura de 920,00 metros de vala, a levar a cabo em Rua da Paz, Rua dos 
Salgueiros, Rua Mestre José da Silva Roque e Estrada da Maceira, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
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a) Os pavimentos devem ser repostos nas devidas condições; 
b) A reposição dos pavimentos deve ser executada com materiais de 

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

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

d) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Qualidade de Vida, para acompanhamento da execução dos trabalhos. 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

25. E/6280/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução de baixada elétrica - CANAS, S.A. 

 
417 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/6280/2021, datado de 
07/06/2021 apresentado por CANAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., para abertura 
e fecho de vala numa extensão de cerca de 7,00 metros, para realização de trabalhos em 
subsolo, referentes a uma baixada de energia elétrica (ramal da EDP), a levar a cabo em 
Rua do Boco, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 22/06/2021, sobre o 
assunto bem como despacho proferido em 22/06/2021 pela Presidente da Câmara Municipal. 
 
 
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 para abertura e 
fecho de vala numa extensão de cerca de 7,00 metros para realização de trabalhos em 
subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Energia Elétrica, 
apresentado por CANAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., a levar a cabo em Rua 
do Boco, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, com os 
seguintes condicionalismos: 
 

a) Os pavimentos deverão ser repostos nas devidas condições; 
b) A reposição de pavimentos dever ser executada com materiais de 

características e espessura iguais às existentes, podendo os serviços da 
Câmara Municipal exigir a utilização de material de reposição novo, quando 
considere necessário; 
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c) Os trabalhos de reposição devem incluir a remoção de todos os materiais não 
utilizados, terras sobrantes, entulhos e equipamentos provisórios, a reposição 
de equipamentos, subterrâneos ou de superfície, ou construções afetadas e a 
reposição do pavimento retirado e/ou afetado pelo curso destes trabalhos; 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

26. E/2756/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução de ramais domiciliários de gás natural - LUSITANIAGÁS - 
COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

 
418 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/2756/2021, datado de 
12/03/2021, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramal 
Domiciliário de Gás Natural, para abastecimento do edifício dos Bombeiros Voluntários, a 
levar a cabo em Rua Bernardino José Gomes, da freguesia concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 07/05/2021, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 28/06/2021 pela Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal, favorável à execução dos ramais. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pela Srª Presidente, a Câmara Municipal delibera, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para realização de 
trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural 
para abertura de 920,00 metros de vala, a levar a cabo em Rua Bernardino José 
Gomes, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

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

d) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Qualidade de Vida, para acompanhamento da execução dos trabalhos. 

e) Deverão, ainda, ser salvaguardadas todas as normas de segurança, quer de 
pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º e 89.º do  
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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. 
 
 

27. E/4446/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala 
para execução de baixada elétrica – E-REDES, DISTRIBUIÇÃO DE 
ELETRICIDADE, S.A. 

 
419 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/4446/2021, datado de 
23/04/2021 apresentado por E-REDES, DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A., com o 
NIPC 504394029, para abertura e fecho de vala numa extensão de cerca de 415,00 metros, 
para realização de trabalhos em subsolo, referentes a execução de linha subterrânea de 
média tensão, a levar a cabo em Rua da Liberdade, Rua 5 de Outubro, Rua da Boavista, 
Av. dos Pescadores Rua da Lagoa e Rua Dr. António Luís Gomes, na Praia da Vieira, 
freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 24/05/2021, sobre o 
assunto bem como despacho proferido em 28/06/2021 pela Srª Presidente da Câmara. 
 
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 para abertura e 
fecho de vala numa extensão de cerca de 415,00 metros para realização de trabalhos 
em subsolo, referentes à Execução de linha subterrânea de média tensão, apresentado 
por E-REDES, DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A., com o NIPC 504394029, a levar 
a cabo em Rua da Liberdade, Rua 5 de Outubro, Rua da Boavista, Av. dos Pescadores 
Rua da Lagoa e Rua Dr. António Luís Gomes, na Praia da Vieira, freguesia de Vieira de 
Leiria, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 

a) - Rua da Liberdade – tendo em atenção que o pavimento da faixa de rodagem é 
em betuminoso que se encontra em boas condições de conservação e não 
apresenta cortes ou reparações, este troço deve ser executado por perfuração 
horizontal de forma a não danificar o pavimento da faixa de rodagem;  

b) - Cruzamento da Rua 5 de Outubro com a Rua 25 de Abril – a vala deve ser 
executada na zona da junta do betuminoso;  

c) Rua da Boavista e Av. dos Pescadores – o pavimento é em betuminoso, mas 
apresenta cortes e reparações, pelo que não se vê inconveniente da execução 
dos trabalhos previstos desde que os pavimentos sejam repostos;  

d) - Cruzamento da Rua da Lagoa com a Rua Dr. António Luís Gomes – a vala 
deve ser executada em zona com pavimento em calçada de granito.  

e) Todos os pavimentos deverão ser repostos nas devidas condições; 
f) A reposição de pavimentos dever ser executada com materiais de 

características e espessura iguais às existentes, podendo os serviços da 
Câmara Municipal exigir a utilização de material de reposição novo, quando 
considere necessário; 

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

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

i) 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 
Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha 
Grande (RMEUMG), em vigor, e demais legislação aplicável. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

16. Req.º nº 442/21, datado de 16/06/2011 - Proc.º n.º 137/21, datado de 16/06/2021 - 
Morais Matias, S.A. 

 
 
A Sra. Presidente retomou a discussão do ponto 16 e agradeceu a presença da Dra. 
Inês Marrazes para prestar os esclarecimentos técnicos e deu a palavra aos Srs. 
Vereadores: 
 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano perguntou se os proprietários que estão a pedir este 
destaque, podem, daqui a um ano, ou dois ou três, pedir mais destaques, ou se este 
destaque os impede durante algum tempo de voltar a “mexer” com aquele espaço. Ou ainda, 
se podem “reverter” este pedido de destaque. 
 
 
A Dr.ª Inês Marrazes, Chefe da Divisão de Gestão do Território respondeu que de acordo 
com o texto da deliberação e de acordo com a Lei, é obrigatório ficar no registo da certidão 
de destaque, que durante 10 anos não podem “ mexer” na propriedade. Acrescentou ainda 
que é possível realizar uma operação urbanística “de emparcelamento” juntando as 
propriedades. 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro disse que há alguns meses atrás, a Sr.ª Presidente 
informou este órgão de que a empresa Morais Matias estaria interessada em vender o 
edifício onde laborou.  
 
A nosso pedido, agendou uma visita ao espaço, que contou com a minha presença, dos 
vereadores Aurélio e Célia. 
Na altura falou que achava que a Câmara podia adquirir uma parte do edifício. 
Nessa mesma reunião, referi que era importante estudar o processo, ver se de facto há 
interesse na aquisição e se essa aquisição deve ser parcial ou total. Por exemplo, nós 
podemos entender que há interesse na aquisição da totalidade da fração.  
Na reunião de hoje vem um ponto referente a um pedido de destaque desta empresa.  A Sr.ª 
Presidente sugeriu aos proprietários que fizessem um destaque da parcela para depois a 
adquirir parte do edifício, é isso? 
Fez isso, sem que este órgão decida se quer ou não adquirir a empresa e se o faz na parte 
ou no todo? 
 
A Sra. Presidente respondeu que os proprietários, mais um investidor, mostraram a vontade 
de fazer um projeto de habitação naquele espaço e houve uma reunião no sentido de 
obterem mais informações. Falei com eles sobre a questão do forno e trocámos várias 
ideias. Mais tarde, os proprietários vieram saber se a CM tinha vontade em adquirir a área  
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onde se encontra o forno, único na Europa com aquelas características, património industrial 
que convém preservar. Os proprietários querem fazer o destaque para dividir o espaço.  
 
 
Houve uma troca de pontos de vista sobre este assunto. 
 
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro solicitou uma avaliação patrimonial do total da 
propriedade, para se perceber se há valor histórico industrial e interesse municipal. Lembrou 
que o processo nunca veio à CM para se decidir. Questionou o que é que está a ser objeto 
de destaque e qual é a área do destaque. 
 
A Sra. Vereadora Lara Lino disse que ainda não decidimos se queremos ou não adquirir 
uma parte ou a totalidade do espaço, mas a Sra. Presidente já decidiu pelo destaque. 
 
A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho disse que também foi visitar o espaço com a 
Vereadora Lara e que os proprietários se mostraram disponíveis para dialogar com a 
Câmara e para estudar várias hipóteses. Foi-nos transmitido, nessa visita, que a Sra. 
Presidente já teria dado a ideia de adquirir uma parte do espaço até ao depósito, com a qual 
não concordamos.  
Ficámos, então, à espera dessa discussão aqui no órgão, e eis que agora somos 
confrontados com este pedido de destaque.  
 
 
Continuaram a discutir este assunto e para melhor esclarecimento dos Srs. 
Vereadores, a Sra. Presidente decidiu fazer um pequeno intervalo para que possam 
analisar as plantas referentes ao ponto em apreço. 
 
Passados os 10 minutos de intervalo, a troca de impressões sobre o assunto 
continuou tendo a Sra. Presidente decidido que no final da reunião, voltariam 
novamente ao ponto. 
 
A Sra. Presidente retomou a ordem de trabalhos. 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 
 

28. “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E 

CHARNECA DA AMIEIRA - FASE 2 - CP N.º 13/2019” – TRABALHOS A MENOS. 
 
420 - Presente informação da DQV, com a ref. LS-38.2021, que propõe a aprovação de 
trabalhos a menos, no valor de 3.975,27€ (três mil, novecentos e setenta e cinco euros e 
vinte e sete cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, que representa 1,13% do 
valor contratual, da empreitada designada por “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA - FASE 2”, adjudicada 
à firma empresa “ANTÓNIO EMILIO GOMES & FILHOS, LDA”, ao abrigo do disposto no 
artigo 379º do Código dos Contratos Públicos. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais,  
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aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, e do art. 379º do Código dos 
Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “REDE DE SANEAMENTO 
DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA - FASE 

2”, em que é cocontratante a firma “ANTÓNIO EMILIO GOMES & FILHOS, LDA.”, 
delibera aprovar trabalhos a menos no valor de 3.975,27€ (três mil, novecentos e 
setenta e cinco euros e vinte e sete cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em 
vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

29. “REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURAS DA EB PROF. ALBERTO NERY 

CAPUCHO - M. GRANDE - CP N.º 32/2020” – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 

EXECUÇÃO. 
 
421 - Presente pedido de prorrogação da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURAS DA 

EB PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO - M. GRANDE”, apresentado pela firma “FACHAIMPER, 
Lda”, por um período de 30 dias, fundamentado “nas dificuldades provocadas pelas recentes 
intempéries que condicionaram fortemente o ritmo dos trabalhos”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref. ª LF.2021/07, de 28 de junho, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo, de acordo com o previsto no ponto n.º 2 e n.º 3 do 
Artigo n.º 13 do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, a concessão de uma prorrogação 
graciosa do prazo de execução, sem direito a qualquer acréscimo do valor da revisão de 
preços em relação ao prazo contratado, pelo período de 15 dias, fixando a data de conclusão 
da obra no dia 4 de agosto de 2021. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 
13º, n.º 2 e n.º 3, do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, no âmbito da empreitada de 
“REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DA EB PROFESSOR ALBERTO NERY 
CAPUCHO”, em que é cocontratante a firma “FACHAIMPER, Lda”, delibera conceder 
uma prorrogação graciosa do prazo de execução da obra, pelo período de 15 dias. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

30. “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 - REQUALIFICAÇÃO DE CAMPO DE 

JOGOS E ZONA VERDE - PEDRULHEIRA - FREGUESIA E CONCELHO DA 

MARINHA GRANDE- CP N.º 03/2021” – SUSPENSÃO PARCIAL DOS 

TRABALHOS 
 
Este ponto foi discutido e aprovado no início da ordem do dia. 
 
 

31. “REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - FASE 1 - CP N.º 03/2020” 

– SUSPENSÃO PARCIAL DOS TRABALHOS. 
 

 
O Sr. Vereador Aurélio disse que vamos ter uma suspensão de 60 dias no abastecimento 
de águas, para colocar o gás. Ainda bem que esta zona vai ter gás, finalmente ouviram os  
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vereadores do MPM a dizerem que quando se faz uma infraestrutura deve aproveitar-se para 
colocar todas as infraestruturas. 
A questão que se coloca, é porque é que não foi feito há mais tempo para que fosse feito em 
simultâneo e não tivessem de suspender obras de dois meses. 
 
De seguida, a Sra. Presidente colocou à votação a seguinte proposta: 
 
422 - Presente informação da DQV, com a ref.ª SMV/19/2021, de 29 de junho, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a suspensão parcial da obra de “REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - FASE 1”, sustentada na necessidade de 
compatibilizar a prossecução dos trabalhos que a compõem com o início de outra 
intervenção, da responsabilidade da Lusitânia Gás, que coincide com a área consignada. 
 

Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 
297.º, alínea a), do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada de 
“REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DA AMIEIRA - FASE 1”, em que é 
cocontratante o consórcio “PINTO & BRAS/ CIVIBÉRICA”, delibera aprovar a 
suspensão parcial da obra, nomeadamente dos trabalhos correspondentes ao artigo 
2.2.1.6 – Execução de camada de desgaste e ao subcapítulo 2.2.2 – Sinalização, por 
um período estimado de 60 dias, com efeitos a partir de 29 de junho de 2021. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
 

DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
 

32. Proposta de abertura de procedimento concursal – Autorização do órgão 
executivo em cumprimento do disposto no artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual. 

 
423 - Presente informação dos serviços de Recursos Humanos – I/1193/2021, anexa à 
presente, intitulada “Abertura de procedimento concursal – Autorização do órgão executivo 
em cumprimento do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na 
sua redação atual. Proposta”, com o enquadramento legal atinente a esta matéria. 
 
O mapa de pessoal da Câmara Municipal para o ano de 2021 foi aprovado pela Assembleia 
Municipal em 28 de dezembro de 2020, contendo os postos de trabalho necessários ao 
cumprimento das atividades de natureza permanente e temporária a desenvolver durante o 
corrente ano, onde se incluem novos recrutamentos. 
 
Em sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 18 de junho, foi aprovada alteração ao 
orçamento das despesas com pessoal, onde se incluiu dotação para a abertura de 
procedimento de contratação a termo a fim de substituir trabalhador ausente por motivo de 
doença. 
 
A presente necessidade pretende colmatar a falta de trabalhador da Divisão de Gestão do 
Território, ausente por período ainda não previsível, e cuja função é imprescindível no apoio  
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ao projeto (arquitetura e engenharia), nomeadamente no que respeita à elaboração de peças 
desenhadas, cujas indicações são emanadas pelos técnicos da respetiva área. A função em 
questão apenas é desempenhada por um trabalhador do mapa de pessoal, cuja ausência 
por motivos de saúde, deixou uma lacuna nos serviços que não é passível de ser suprida 
pelos restantes trabalhadores da unidade orgânica. 
 
Para o efeito, tendo presente que se trata de posto de trabalho da carreira/categoria de 
assistente técnico e face à especificidade das funções a desempenhar, o trabalhador a 
contratar deve possuir curso de nível secundário de desenhador projetista de construção 
civil, ou curso de nível secundário de desenhador de projetos - arquitetura e engenharia. 
 
O n.º 1 do artigo 56.º dada Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2004, de 20 de junho, na sua redação atual, refere que ao contrato de 
trabalho em funções públicas pode ser aposto termo resolutivo, certo ou incerto. 
 
Nos termos do preceituado no artigo 57.º da LTFP, mais concretamente no seu n.º 1 alínea 
a), só pode ser aposto termo resolutivo ao contrato na situação de substituição direta de 
trabalhador ausente ou que, por qualquer razão, se encontre temporariamente impedido de 
prestar serviço. 
 
Conforme decorre do n.º 3 deste último artigo, na situação prevista na alínea a) do n.º 1, o 
contrato de trabalho em funções públicas pode ser celebrado a termo resolutivo incerto. 
 
Por outro lado, e nos termos do n.º 2 do artigo 60.º, o contrato a termo incerto dura por todo 
o tempo necessário para a substituição do trabalhador ausente ou para a conclusão da tarefa 
ou serviço cuja execução justifica a celebração. 
 
De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 30.º da LTFP, os serviços da Administração 
Pública podem promover o recrutamento dos trabalhadores necessários ao preenchimento 
dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal. 
 
O n.º 2 do mesmo preceito, dispõe que o recrutamento deve ser feito por tempo 
indeterminado ou a termo, consoante a natureza permanente ou transitória da atividade. 
 
Nos termos do n.º 3 do referido artigo, o recrutamento é feito por procedimento concursal 
restrito aos trabalhadores detentores de um vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado. Em caso de impossibilidade de ocupação de postos de trabalho com recurso 
a estes trabalhadores, podem ser recrutados trabalhadores com vínculo de emprego público 
a termo ou sem vínculo de emprego público, conforme disposto na primeira parte do n.º 4. 
 
Considerando que devem ser tidos em conta os princípios de racionalização e eficiência que 
norteiam à atividade municipal, que implicam a racionalização e a economia dos meios, e 
designadamente por razões de celeridade, economia processual e aproveitamento dos atos 
numa lógica de contenção de custos, a que acresce a notória urgência de proceder ao 
recrutamento, propõe-se que os procedimentos sejam destinados a candidatos com e sem 
vínculo de emprego público, sem prejuízo do estrito cumprimento da legislação em vigor, 
designadamente o n.º 3 e 4 do artigo 30.º e alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º, ambos da LTFP, 
que hierarquizam a prioridade do recrutamento, estabelecendo como preferência os 
candidatos colocados em situação de requalificação e, esgotados estes, dos restantes 
candidatos. 
 
A necessidade de recrutamento elencada na informação já aludida, não pode ser satisfeita 
ao abrigo do Regime de valorização profissional dos trabalhadores com vínculo de emprego  
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público, preconizado pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, conjugado com a solução 
interpretativa uniforme n.º 5 da reunião de coordenação jurídica, de 15 de maio de 2014, 
homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 
2014, considerando que não tem de ser consultada a Direção-Geral de Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas – INA, na qualidade de entidade gestora. 
 
Quanto aos trabalhadores em regime de requalificação e no estrito cumprimento do artigo 
16.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, conjugado com o 
artigo 13.º da Lei n.º 77/2015, de 29 de julho, cumpre referir que a Comunidade 
Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), não criou ainda qualquer Comissão sobre a 
existência ou não de trabalhadores em situação de valorização profissional. 
 
No que respeita ao enquadramento orçamental da despesa, foi efetuado o cabimento, 
conforme documentos comprovativos.  
 
Nos termos do artigo 18.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, 
compete à entidade que autoriza a abertura dos procedimentos concursais estabelecer o 
prazo de apresentação de candidaturas. 
 
Assim, e considerando o exposto, no uso da competência que me é conferida pelo n.º 1 do 
artigo 33.º da LTFP, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, proponho que a Exma. Câmara 
Municipal, nos termos dos n.º 1, 3 e 4 do artigo 30.º da LTFP, conjugado com o artigo 4.º, n.º 
1 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, delibere autorizar a 
abertura de procedimento concursal na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo incerto, para um assistente técnico para a Divisão de Gestão do 
Território - área de planeamento e projeto, destinado também a candidatos que não possuam 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, sem 
prejuízo das prioridades de recrutamento, com um prazo de apresentação de candidaturas 
de 10 dias úteis. 
 
A Câmara Municipal, depois de apreciado o assunto delibera, nos termos dos n.º 1, 3 e 
4 do artigo 30.º da LTFP, conjugado com o artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 209/2009, 
de 3 de setembro, na sua redação atual, autorizar a abertura de procedimento 
concursal na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo incerto, para um assistente técnico para a Divisão de Gestão do Território - 
área de planeamento e projeto, destinado também a candidatos que não possuam 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida, sem prejuízo das prioridades de recrutamento, com um prazo de 
apresentação de candidaturas de 10 dias úteis. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 
 
 

33. Isenção do pagamento de taxas. 
 
424 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
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A SPM – Associação para a Promoção do Turismo de S. Pedro de Moel, solicitou à 
Câmara Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da 
atividade a seguir elencada: 

-Licença especial de ruído para realização do Verão cultural de S. Pedro de Moel; 
-Licença de instalação e funcionamento de recinto improvisado para o evento; 
-Licença de publicidade alusiva ao evento; 
-Licença de ocupação de espaço público. 

 
Presente a informação nº 1134/2021, de 25 de junho de 2021, fundamentada de facto e de 
direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município da 
Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea a) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela 
de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as associações de bombeiros, as 
fundações, as associações culturais, desportivas e recreativas legalmente constituídas, 
fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e associações de pais e encarregados de 
educação legalmente constituídas e sem fins lucrativos, com sede no concelho da Marinha 
Grande, do pagamento das taxas previstas no citado Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea a) do nº 3 do artigo 14.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera, relativamente à atividade identificada, isentar a SPM – Associação para a 
Promoção do Turismo de S. Pedro de Moel das taxas devidas pela emissão da licença 
especial de ruído, da licença de instalação e funcionamento de recinto improvisado, da 
licença de publicidade e da licença de ocupação de espaço público. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 
 
 

34. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA CULTURAL 

EM 2021 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA – 

ADAPTAÇÃO DA SALA DA BIBLIOTECA. 
 
425 - Presente a deliberação de 28 de dezembro de 2020, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do antigo 
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:  
 
INFRAESTRUTURAS: 

 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/12272/2020 500787654 
Associação Cultural e 

Recreativa da Comeira 
Adaptação da sala da 

biblioteca 
32,0 pontos 
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Presente informação com n.º de registo I/1073/2021, de 17 de junho de 2021, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a Associação Cultural e Recreativa da Comeira preenche os requisitos previstos no 
art.º 6.º do antigo Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a adaptação 
da sala a biblioteca. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do antigo Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a 
cada candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos das alíneas d), 
e), f), h) e m) do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as 
atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, 
bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos 
termos das alíneas o), p) e u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/169; 
 
Considerados os critérios definidos no antigo regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea o) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder os seguintes apoios financeiros:  

 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, nº 1, do antigo 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos 
Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Aurélio Ferreira que proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
 
 

REGISTO 
NIF 

ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO 
DELIBERA

ÇÃO 

E/12272/202
0 

500787654 
Associação Cultural e 
Recreativa da Comeira 

Adaptação da 
sala da biblioteca 

 
32,0 pontos 2018/A/169 6.000,00€ 
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“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 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio.  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

35. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA 
CULTURAL EM 2021 – CLUBE RECREATIVO AMIEIRINHENSE – ESCOLA DE 
MÚSICA E ORQUESTRA DO CLUBE RECREATIVO AMIEIRINHENSE. 

 
426 - Presentes a deliberação de 28 de dezembro de 2020, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do antigo 
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/10255/2020 501163980 
Clube Recreativo 

Amieirinhense 

Escola de música e orquestra 
do Clube Recreativo 

Amieirinhense 
32,1 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1082/2021, de 17 de junho de 2021, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, o Clube Recreativo Amieirinhense preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do 
antigo Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a escola de música e 
orquestra do Clube Recreativo Amieirinhense. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do antigo 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  
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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/168; 
 
Considerados os critérios definidos no antigo 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 n.º 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder os seguintes apoios financeiros:  
 

 

Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, nº 1, do antigo 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos 
Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Aurélio Ferreira 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 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio.  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10255/20
20 

501163980 
Clube Recreativo 

Amieirinhense 

Escola de música e 
orquestra do Clube 

Recreativo 
Amieirinhense 

32,1 pontos 2018/A/168 6.000,00€ 
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36. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA 
CULTURAL EM 2021 – ASSOCIAÇÃO TÓCANDAR – OCUPAÇÃO DE TEMPOS 
LIVRES E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS 
(CAMPO MÚSICA) 

 
427 - Presentes a deliberação de 28 de dezembro de 2020, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do antigo 
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/9925/2020 504934562 
Associação 
Tócandar 

Ocupação de tempos livres e 
organização de atividades culturais, 

recreativas (campo da música) 
33,3 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1047/2021, de 16 de junho de 2021, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, 
nesta fase, a Associação Tócandar preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do antigo 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a ocupação de tempos lives 
e organização de atividades culturais, recreativas (campo da música). 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do antigo Regulamento, o montante dos apoios a atribuir 
a cada candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos das alíneas d), 
e), f), h) e m) do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as 
atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse 
municipal, bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente 
existentes nos termos das alíneas o), p) e u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/168; 
 
Considerados os critérios definidos no antigo 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.  
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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 os seguintes apoios 
financeiros:  
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, nº 1, do antigo 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos 
Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Aurélio Ferreira 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 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio.  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

37. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA SOCIAL 
EM 2021 –LUAS&FALUAS- ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL, SOCIAL E COMUNITÁRIO- CANDIDATURAS: ALDEIA DA LUA- À 
RODA DA FAMILIA E PLAYGROUPS – LUA DO BRINCAR. 

 
428 - Presentes a 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 antigo 
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza 
Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir as candidaturas abaixo indicadas, 
ficando as mesmas selecionadas para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a 
atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente:  

REGISTO 
NIF 

ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO 
DELIBERAÇ

ÃO 

E/9925/20
20 

5049
3456

2 

Associação 
Tócandar 

Ocupação de 
tempos livres e 
organização de 

atividades culturais, 
recreativas (campo 

da música) 
 

33,3 pontos 
2018/A/1

68 
6.000,00€ 
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Atividades Anuais:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10162/2020  

515779113 

Luas &Faluas – 
Associação para o 

Desenvolvimento Pessoal, 
Social e Comunitário 

Aldeia da lua – à roda da 
família 

 
32,6 pontos 

E/10163/2020 Playgroups – lua do brincar 26,1 pontos 

 
 
Presente informação com n.º de registo I/1036/2021, de 15 de junho de 2021, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a Luas &Faluas – Associação para o Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário 
preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do antigo Regulamento, propondo a atribuição 
de apoio financeiro, para a Aldeia da lua – à roda da família e Playgroups – lua do brincar. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do antigo Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a 
cada candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos das alíneas d), 
e), f), h) e m) do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as 
atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, 
bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos 
termos das alíneas o), p) e u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/89; 
 
Considerados os critérios definidos no antigo 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 os seguintes apoios financeiros:  
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Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, nº 1, do antigo 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos 
Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Aurélio Ferreira 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 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio.  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

38. ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO NO MUSEU DO VIDRO – INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE LEIRIA 

 
429 - Presente informação interna I/1128/2020, relativa a pedido de isenção de taxas de 
ingresso no Museu do Vidro remetido pelo Instituto Politécnico de Leiria, com o registo n.º 
E/7031/2020, datado de 21 de junho de 2021. A visita será realizada por um grupo de 
alunos/jovens no âmbito da Semana da Indústria Leiria-In 2021, num total de 28 pessoas 
(alunos e monitores acompanhantes), e encontra-se agendada para 06 de julho de 2021. 
 
Considerando que a alínea e), do n.º 4, do artigo 14.º, do regulamento e tabela de taxas e 
licenças do Município da Marinha Grande define que ficam isentas do pagamento de taxas 
nos museus municipais as visitas organizadas por estabelecimentos de ensino público, com 
a finalidade de estimular o gosto e a apetência pelas áreas históricas e artísticas do 
concelho, e ainda a apreensão de novos conceitos culturais e artísticos. 
 
Considerando que a alínea a), do n.º 5, define ainda que as isenções previstas no artigo 14.º 
carecem de formalização de pedido fundamentado e acompanhado, designadamente de 
fotocópia simples de documento comprovativo da natureza jurídica das entidades e da sua 
finalidade estatutária. 

REGIST
O 

NIF 
ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO 

DELIBERAÇ
ÃO 

E/1016
2/2020 

515779113 

Luas &Faluas – 
Associação para 

o 
Desenvolvimento 
Pessoal, Social e 

Comunitário 

Aldeia da lua – à 
roda da família 

 
32,6 pontos 

2018/A/89 1.000,00€ 

E/1016
3/2020 

Playgroups – lua 
do brincar 

26,1 pontos 
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Considerando que em anexo encontra-se cópia dos estatutos do Instituto Politécnico de 
Leiria publicados no Despacho Normativo n.º 39/2008, de 21 de julho, pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, onde se pode comprovar, no n.º 1 do art.º 1.º dos 
referidos estatutos, a natureza jurídica da entidade requerente como sendo uma instituição 
de ensino superior de direito público. De acordo com o mesmo número e artigo fica também 
comprovado que o Instituto Politécnico de Leiria tem como finalidade estatutária “a produção 
e difusão do conhecimento, criação, transmissão e difusão da cultura, da ciência, da 
tecnologia e das artes, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental”. 
 
Considerando que com o documento em anexo está comprovada a natureza jurídica e a 
finalidade do Instituto Politécnico de Leiria. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta, que se insere nas suas 
competências próprias atribuídas pelo n.º 6 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela de 
Taxas do Município da Marinha Grande, e delibera isentar, ao abrigo do previsto no 
artigo 14.º, n.º 4, alínea e) do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município 
da Marinha Grande, o Instituto Politécnico de Leiria do pagamento da taxas de 
ingresso no Museu do Vidro, no dia 06 de julho de 2021, para um total de cerca de 
vinte e oito (alunos e monitores acompanhantes). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 
 
 

39. PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3.ª IDADE. 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ANO DE 2021 - ASSOCIAÇÃO 
SINDICAL UNIÃO DOS REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS 

 
430 - Presente Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade no ano 
de 2021, aprovado através de deliberação de câmara municipal de 28 de maio de 2018; 
 
Presente a candidatura apresentada pela seguinte entidade: 
 

ENTIDADE NIF  ENTRADA 

Associação Sindical União dos Reformados, 
Pensionistas e Idosos 

502 870 419 janeiro 2021 

 
Considerando que com este programa, promovido pelo Município da Marinha Grande, se 
pretende alcançar, para além dos benefícios fisiológicos identificados, melhorias ao nível da 
autoestima, autonomia, qualidade de vida, diminuição da ansiedade, stress e solidão das 
pessoas idosas do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o programa de Promoção da Atividade Física para a 3.ª Idade tem vindo a 
ser realizado desde 2006 pelo Município da Marinha Grande, em parceria com algumas 
entidades do concelho. 
 
Considerando que as atividades têm vindo a ser desenvolvidas, desde essa altura, por parte 
de um conjunto de associações do concelho da Marinha Grande, com uma distribuição 
geográfica alargada, tendo estas fidelizado uma parte do público-alvo. 
 
 



 

Página 59 de 87 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 05/07/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 21 

 
 
 
 
 
 
 
Considerando que as atividades estão a ser realizadas desde o início do ano de 2021 e que 
acarretam custos. 
 
Considerando que as associações estão a dar continuidade a um programa que tem sido 
incentivado pelo Município da Marinha Grande, comprovando-se que o mesmo teve 
continuidade desde janeiro de 2021, na expetativa de receberem o apoio financeiro 
necessário à sua realização. 
 
Considerando que a entidade acima identificada se encontra em condições de beneficiar de 
apoio financeiro. 
 
Considerando que desde o início do ano de 2021, e apesar do confinamento decretado pelo 
Governo, existiu por parte dos parceiros, a dinamização do programa com recurso a diversas 
vertentes, substituindo desta maneira, a presença física dos beneficiários do Programa nas 
instalações próprias das entidades. 
 
Considerando que o valor do apoio proposto de 1.600,00€ (mil e seiscentos euros), resulta 
da aplicação da cláusula 8.ª do Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª 
Idade, para um total de 40 participantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e delibera, 
ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
publicado na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, a atribuição de 
um apoio financeiro à entidade abaixo designada, nos seguintes termos: 
 

ENTIDADE NIF VALOR 

Associação Sindical União dos 
Reformados, Pensionistas e Idosos 

502 870 419 1.600,00€ 

 
A verba está prevista em Plano de Atividades Municipais na ação 2018/A/91 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a minuta de contrato em anexo, a 
celebrar com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta parceria. 
 
Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos 
Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Aurélio Ferreira 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 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio.  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
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40. PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3.ª IDADE. 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ANO DE 2021 - CLUBE DESPORTIVO 

MOITENSE 
 
431 - Presente Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade no ano de 
2020, aprovado através de deliberação de câmara municipal de 28 de maio de 2018; 
 
Presente a candidatura apresentada pela seguinte entidade: 

 
ENTIDADE NIF DATA DE ENTRADA 

Clube Desportivo Moitense 501 216 049 Janeiro 2021 

 
Considerando que com este programa, promovido pelo Município da Marinha Grande, se 
pretende alcançar, para além dos benefícios fisiológicos identificados, melhorias ao nível da 
autoestima, autonomia, qualidade de vida, diminuição da ansiedade, stress e solidão das 
pessoas idosas do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o programa de Promoção da Atividade Física para a 3.ª Idade tem vindo a 
ser realizado desde 2006 pelo Município da Marinha Grande, em parceria com algumas 
entidades do concelho. 
 
Considerando que as atividades têm vindo a ser desenvolvidas, desde essa altura, por parte 
de um conjunto de associações do concelho da Marinha Grande, com uma distribuição 
geográfica alargada, tendo estas fidelizado uma parte do público-alvo. 
 
Considerando que as atividades estão a ser realizadas desde o início do ano de 2021 e que 
acarretam custos. 
 
Considerando que as associações estão a dar continuidade a um programa que tem sido 
incentivado pelo Município da Marinha Grande, comprovando-se que o mesmo teve 
continuidade desde janeiro de 2021, na expetativa de receberem o apoio financeiro 
necessário à sua realização. 
 
Considerando que a entidade acima identificada se encontra em condições de beneficiar de 
apoio financeiro. 
 
Considerando que desde o início do ano de 2021, e apesar do confinamento decretado pelo 
Governo, existiu por parte dos parceiros, a dinamização do programa com recurso a diversas 
vertentes, substituindo desta maneira, a presença física dos beneficiários do Programa nas 
instalações próprias das entidades. 
 
Considerando que o valor do apoio proposto de 800,00€ (oitocentos euros), resulta da 
aplicação da cláusula 8.ª do Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª 
Idade, para um total de 20 participantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e delibera, 
ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
publicado na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, a atribuição de 
um apoio financeiro à entidade abaixo designada, nos seguintes termos: 
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ENTIDADE NIF VALOR 

Clube Desportivo Moitense 501 216 049 800,00€ 

 
A verba está prevista em Plano de Atividades Municipais na ação 2018/A/91 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a nova minuta de contrato em anexo, a 
celebrar com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta parceria. 
 
Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos 
Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Aurélio Ferreira 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 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio.  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

41. PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3.ª IDADE. 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ANO DE 2021 - COMISSÃO DE 

REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS 
 
432 - Presente Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade no ano 
de 2021, aprovado através de deliberação de câmara municipal de 28 de maio de 2018; 
 
Presente a candidatura apresentada pela seguinte entidade: 
 

ENTIDADE NIF DATA DE ENTRADA 

Comissão de Reformados Pensionistas e 
Idosos da Freguesia de Vieira de Leiria 

506 171 795 janeiro 2021 

 
Considerando que com este programa, promovido pelo Município da Marinha Grande, se 
pretende alcançar, para além dos benefícios fisiológicos identificados, melhorias ao nível da 
autoestima, autonomia, qualidade de vida, diminuição da ansiedade, stress e solidão das 
pessoas idosas do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o programa de Promoção da Atividade Física para a 3.ª Idade tem vindo a 
ser realizado desde 2006 pelo Município da Marinha Grande, em parceria com algumas 
entidades do concelho. 
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Considerando que as atividades têm vindo a ser desenvolvidas, desde essa altura, por parte 
de um conjunto de associações do concelho da Marinha Grande, com uma distribuição 
geográfica alargada, tendo estas fidelizado uma parte do público-alvo. 
 
Considerando que as atividades estão a ser realizadas desde o início do ano de 2021 e que 
acarretam custos. 
 
Considerando que as associações estão a dar continuidade a um programa que tem sido 
incentivado pelo Município da Marinha Grande, comprovando-se que o mesmo teve 
continuidade desde janeiro de 2021, na expetativa de receberem o apoio financeiro 
necessário à sua realização. 
 
Considerando que a entidade acima identificada se encontra em condições de beneficiar de 
apoio financeiro. 
 
Considerando que desde o início do ano de 2021, e apesar do confinamento decretado pelo 
Governo, existiu por parte dos parceiros, a dinamização do programa com recurso a diversas 
vertentes, substituindo desta maneira, a presença física dos beneficiários do Programa nas 
instalações próprias das entidades. 
 
Considerando que o valor do apoio proposto de 2.000,00€ (dois mil euros), resulta da 
aplicação da cláusula 8.ª do Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª 
Idade, para um total de 50 participantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e delibera, 
ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, publicado na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, a 
atribuição de um apoio financeiro à entidade abaixo designada, nos seguintes 
termos: 
 

ENTIDADE NIF VALOR 

Comissão de Reformados 
Pensionistas e Idosos da 
Freguesia de Vieira de Leiria 

506 171 795 2.000,00€ 

 
A verba está prevista em Plano de Atividades Municipais na ação 2018/A/91 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a nova minuta de contrato em anexo, a 
celebrar com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta parceria. 
 
Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos 
Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Aurélio Ferreira 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 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio.  
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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. 
 
 
 

42. PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3.ª IDADE. 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ANO DE 2021 - CENTRO SOCIAL 

PAROQUIAL VIEIRA DE LEIRIA 
 
433 - Presente Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade no ano de 
2021, aprovado através de deliberação de câmara municipal de 28 de maio de 2018; 
 
Presente a candidatura apresentada pela seguinte entidade: 
 

ENTIDADE NIF DATA DE ENTRADA 

Centro Social Paroquial de Vieira 
de Leiria 

501 931 724 janeiro 2021 

 
Considerando que com este programa, promovido pelo Município da Marinha Grande, se 
pretende alcançar, para além dos benefícios fisiológicos identificados, melhorias ao nível 
da autoestima, autonomia, qualidade de vida, diminuição da ansiedade, stress e solidão 
das pessoas idosas do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o programa de Promoção da Atividade Física para a 3.ª Idade tem vindo 
a ser realizado desde 2006 pelo Município da Marinha Grande, em parceria com algumas 
entidades do concelho. 
 
Considerando que as atividades têm vindo a ser desenvolvidas, desde essa altura, por 
parte de um conjunto de associações do concelho da Marinha Grande, com uma 
distribuição geográfica alargada, tendo estas fidelizado uma parte do público-alvo. 
 
Considerando que as atividades estão a ser realizadas desde o início do ano de 2021 e 
que acarretam custos. 
 
Considerando que as associações estão a dar continuidade a um programa que tem sido 
incentivado pelo Município da Marinha Grande, comprovando-se que o mesmo teve 
continuidade desde janeiro de 2021, na expetativa de receberem o apoio financeiro 
necessário à sua realização. 
 
Considerando que a entidade acima identificada se encontra em condições de beneficiar 
de apoio financeiro. 
 
Considerado que o apoio financeiro deveria ter sido atribuído antes do início da realização 
das atividades. 
 
Considerando que desde o início do ano de 2021, e apesar do confinamento decretado 
pelo Governo, existiu por parte dos parceiros, a dinamização do programa com recurso a  
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diversas vertentes, substituindo desta maneira, a presença física dos beneficiários do 
Programa nas instalações próprias das entidades. 
 
Considerando que o valor do apoio proposto de 1.000,00€ (mil euros), resulta da aplicação 
da cláusula 8.ª do Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade, para 
um total de 25 participantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e delibera, 
ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, publicado na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, a 
atribuição de um apoio financeiro à entidade abaixo designada, nos seguintes 
termos: 
 

ENTIDADE NIF VALOR 

Centro Social Paroquial de Vieira de 
Leiria 

501 931 724 1.000,00€ 

 
A verba está prevista em Plano de Atividades Municipais na ação 2018/A/91 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a minuta de contrato em anexo, a celebrar 
com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta parceria. 
 
Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos 
Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Aurélio Ferreira 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 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio.  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

43. PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3.ª IDADE. 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ANO DE 2021 - INDUSTRIAL 

DESPORTIVO VIEIRENSE 
 
434 - Presente Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade no ano de 
2020, aprovado através de deliberação de câmara municipal de 28 de maio de 2018; 
 
Presente a candidatura apresentada pela seguinte entidade: 
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ENTIDADE NIF DATA DE ENTRADA 

Industrial Desportivo Vieirense 501 254 242 janeiro de 2021 

 
Considerando que com este programa, promovido pelo Município da Marinha Grande, se 
pretende alcançar, para além dos benefícios fisiológicos identificados, melhorias ao nível da 
autoestima, autonomia, qualidade de vida, diminuição da ansiedade, stress e solidão das 
pessoas idosas do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o programa de Promoção da Atividade Física para a 3.ª Idade tem vindo a 
ser realizado desde 2006 pelo Município da Marinha Grande, em parceria com algumas 
entidades do concelho. 
 
Considerando que as atividades têm vindo a ser desenvolvidas, desde essa altura, por parte 
de um conjunto de associações do concelho da Marinha Grande, com uma distribuição 
geográfica alargada, tendo estas fidelizado uma parte do público-alvo. 
 
Considerando que as atividades estão a ser realizadas desde o início do ano de 2021 e que 
acarretam custos. 
 
Considerando que as associações estão a dar continuidade a um programa que tem sido 
incentivado pelo Município da Marinha Grande, comprovando-se que o mesmo teve 
continuidade desde janeiro de 2021, na expetativa de receberem o apoio financeiro 
necessário à sua realização. 
 
Considerando que a entidade acima identificada se encontra em condições de beneficiar de 
apoio financeiro. 
 
Considerando que desde o início do ano de 2021, e apesar do confinamento decretado pelo 
Governo, existiu por parte dos parceiros, a dinamização do programa com recurso a diversas 
vertentes, substituindo desta maneira, a presença física dos beneficiários do Programa nas 
instalações próprias das entidades. 
 
Considerando que o valor do apoio proposto de 2.000,00€ (dois mil euros), resulta da 
aplicação da cláusula 8.ª do Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª 
Idade, para um total de 50 participantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e delibera, 
ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, publicado na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, a atribuição 
de um apoio financeiro à entidade abaixo designada, nos seguintes termos: 
 

ENTIDADE NIF VALOR 

Industrial Desportivo Vieirense 501 254 242 2.000,00€ 

 
A verba está prevista em Plano de Atividades Municipais na ação 2018/A/91 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a nova minuta de contrato em anexo, a 
celebrar com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta parceria. 
 
Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos 
Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Aurélio Ferreira que proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
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“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 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio.  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

44. PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3.ª IDADE. 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ANO DE 2021 - SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DA MARINHA GRANDE 
 
435 - Presente Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade no ano de 
2021, aprovado através de deliberação de câmara municipal de 28 de maio de 2018; 
 
Presente a candidatura apresentada pela seguinte entidade: 
 

ENTIDADE NIF DATA DE ENTRADA 

Santa Casa da Misericórdia 
da Marinha Grande 

500 892 113 janeiro 2021 

 
Considerando que com este programa, promovido pelo Município da Marinha Grande, se 
pretende alcançar, para além dos benefícios fisiológicos identificados, melhorias ao nível 
da autoestima, autonomia, qualidade de vida, diminuição da ansiedade, stress e solidão 
das pessoas idosas do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o programa de Promoção da Atividade Física para a 3.ª Idade tem vindo 
a ser realizado desde 2006 pelo Município da Marinha Grande, em parceria com algumas 
entidades do concelho. 
 
Considerando que as atividades têm vindo a ser desenvolvidas, desde essa altura, por 
parte de um conjunto de associações do concelho da Marinha Grande, com uma 
distribuição geográfica alargada, tendo estas fidelizado uma parte do público-alvo. 
 
Considerando que as atividades estão a ser realizadas desde o início do ano de 2020 e 
que acarretam custos. 
 
Considerando que as associações estão a dar continuidade a um programa que tem sido 
incentivado pelo Município da Marinha Grande, comprovando-se que o mesmo teve 
continuidade desde janeiro de 2020, na expetativa de receberem o apoio financeiro 
necessário à sua realização. 
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Considerando que a entidade acima identificada se encontra em condições de beneficiar 
de apoio financeiro. 
 
Considerando que desde o início do ano de 2021, e apesar do confinamento decretado 
pelo Governo, existiu por parte dos parceiros, a dinamização do programa com recurso a 
diversas vertentes, substituindo desta maneira, a presença física dos beneficiários do 
Programa nas instalações próprias das entidades. 
 
Considerando que o valor do apoio proposto de 2.000,00€ (dois mil euros), resulta da 
aplicação da cláusula 8.ª do Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª 
Idade, para um total de 50 participantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e delibera, 
ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, publicado na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, a 
atribuição de um apoio financeiro à entidade abaixo designada, nos seguintes 
termos: 
 

ENTIDADE NIF VALOR 

Santa Casa da Misericórdia da Marinha 
Grande 

500 892 113 2.000,00€ 

 
A verba está prevista em Plano de Atividades Municipais na ação 2018/A/91 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a nova minuta de contrato em anexo, a 
celebrar com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta parceria. 
 
Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos 
Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Aurélio Ferreira 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 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio.  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

45. PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3.ª IDADE. 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ANO DE 2021 - SPORT OPERÁRIO 

MARINHENSE 
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A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e o Sr. Vereador Aurélio Ferreira comunicaram o 
seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que fazem parte dos órgãos sociais do Sport Operário 
Marinhense. 
A Sra. Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
436 - Presente Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade no ano de 
2021, aprovado através de deliberação de câmara municipal de 28 de maio de 2018; 
 
Presente a candidatura apresentada pela seguinte entidade: 
 

ENTIDADE NIF DATA DE ENTRADA 

Sport Operário Marinhense 501 417 702 janeiro 2021 

 
Considerando que com este programa, promovido pelo Município da Marinha Grande, se 
pretende alcançar, para além dos benefícios fisiológicos identificados, melhorias ao nível da 
autoestima, autonomia, qualidade de vida, diminuição da ansiedade, stress e solidão das 
pessoas idosas do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o programa de Promoção da Atividade Física para a 3.ª Idade tem vindo a 
ser realizado desde 2006 pelo Município da Marinha Grande, em parceria com algumas 
entidades do concelho. 
 
Considerando que as atividades têm vindo a ser desenvolvidas, desde essa altura, por parte 
de um conjunto de associações do concelho da Marinha Grande, com uma distribuição 
geográfica alargada, tendo estas fidelizado uma parte do público-alvo. 
 
Considerando que as atividades estão a ser realizadas desde o início do ano de 2021 e que 
acarretam custos. 
 
Considerando que as associações estão a dar continuidade a um programa que tem sido 
incentivado pelo Município da Marinha Grande, comprovando-se que o mesmo teve 
continuidade desde janeiro de 2021, na expetativa de receberem o apoio financeiro 
necessário à sua realização. 
 
Considerando que a entidade acima identificada se encontra em condições de beneficiar de 
apoio financeiro. 
 
Considerando que desde o início do ano de 2021, e apesar do confinamento decretado pelo 
Governo, existiu por parte dos parceiros, a dinamização do programa com recurso a diversas 
vertentes, substituindo desta maneira, a presença física dos beneficiários do Programa nas 
instalações próprias das entidades. 
 
Considerando que o valor do apoio proposto de 1.400,00€ (mil e quatrocentos euros), resulta 
da aplicação da cláusula 8.ª do Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª 
Idade, para um total de 35 participantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e delibera, 
ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
publicado na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, a atribuição de um 
apoio financeiro à entidade abaixo designada, nos seguintes termos: 
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ENTIDADE NIF VALOR 

Sport Operário Marinhense 501 417 702 1.400,00€ 

 
A verba está prevista em Plano de Atividades Municipais na ação 2018/A/91 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a nova minuta de contrato em anexo, a 
celebrar com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta parceria. 
 
Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 4 votos a favor e 1 abstenção da Sra. 
Vereadora do MpM, Ana Alves Monteiro que proferiu a seguinte declaração de voto: 
 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter.  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio.  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 

46. PROGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A 3.ª IDADE. 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ANO DE 2021 - ASSOCIAÇÃO 

PORTUGUESA DE DOENTES DE PARKINSON - DELEGAÇÃO DE LEIRIA 
 
437 - Presente Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade no ano 
de 2021, aprovado através de deliberação de câmara municipal de 28 de maio de 2018; 
 
Presente a candidatura apresentada pela seguinte entidade: 
 

ENTIDADE NIF DATA DE ENTRADA 

Associação Portuguesa de Doentes 
de Parkinson – Delegação Distrital 
de Leiria 

504 058 550 janeiro 2021 

 
Considerando que com este programa, promovido pelo Município da Marinha Grande, se 
pretende alcançar, para além dos benefícios fisiológicos identificados, melhorias ao nível da 
autoestima, autonomia, qualidade de vida, diminuição da ansiedade, stress e solidão das 
pessoas idosas do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o programa de Promoção da Atividade Física para a 3.ª Idade tem vindo a 
ser realizado desde 2006 pelo Município da Marinha Grande, em parceria com algumas 
entidades do concelho. 
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Considerando que as atividades têm vindo a ser desenvolvidas, desde essa altura, por parte 
de um conjunto de associações do concelho da Marinha Grande, com uma distribuição 
geográfica alargada, tendo estas fidelizado uma parte do público-alvo. 
 
Considerando que as atividades estão a ser realizadas desde o início do ano de 2021 e que 
acarretam custos. 
 
Considerando que as associações estão a dar continuidade a um programa que tem sido 
incentivado pelo Município da Marinha Grande, comprovando-se que o mesmo teve 
continuidade desde janeiro de 2021, na expetativa de receberem o apoio financeiro 
necessário à sua realização. 
 
Considerando que a entidade acima identificada se encontra em condições de beneficiar de 
apoio financeiro. 
 
Considerando que desde o início do ano de 2021, e apesar do confinamento decretado pelo 
Governo, existiu por parte dos parceiros, a dinamização do programa com recurso a diversas 
vertentes, substituindo desta maneira, a presença física dos beneficiários do Programa nas 
instalações próprias das entidades. 
 
Considerando que o valor do apoio proposto de 1.000,00€ (mil euros), resulta da aplicação 
da cláusula 8.ª do Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade, para um 
total de 25 participantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e delibera, 
ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
publicado na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, a atribuição de 
um apoio financeiro à entidade abaixo designada, nos seguintes termos: 
 

ENTIDADE NIF VALOR 

Associação Portuguesa de Doentes de 
Parkinson – Delegação Distrital de Leiria 

504 058 550 1.000,00€ 

 
A verba está prevista em Plano de Atividades Municipais na ação 2018/A/91 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a nova minuta de contrato em anexo, a 
celebrar com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta parceria. 
 
Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos 
Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Aurélio Ferreira 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 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio.  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
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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. 
 
 

47. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA 

DESPORTIVA EM 2021- SPORT OPERÁRIO MARINHENSE – TORNEIO DE 

XADREZ – MEMORIAL VAREDA. 
 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e o Sr. Vereador Aurélio Ferreira comunicaram o 
seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que fazem parte dos órgãos sociais do Sport Operário 
Marinhense. 
A Sra. Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
438 - Presente deliberação de 28 de dezembro de 2020, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do  antigo 
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/10085/2020  501417702 
Sport Operário Marinhense 

(SOM) 
Torneio de xadrez – 

Memorial Vareda 
34,8 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1015/2021, de 11 de junho de 2021, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, o Sport Operário Marinhense (SOM), preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do 
antigo Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para o referido torneio. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do antigo Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a 
cada candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos das alíneas d), 
e), f), h) e m) do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as 
atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, 
bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos 
termos das alíneas o), p) e u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
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Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/189; 
 
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 que o Sport Operário Marinhense informou, por email datado de 08/05/2021, 
que a data inicialmente prevista para a atividade pontual foi alterada para 17 de julho de 
2021. 
 
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 antigo 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 4 votos a favor e 1 abstenção da Sra. 
Vereadora do MpM, Ana Alves Monteiro que proferiu a seguinte declaração de voto: 
 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter.  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio.  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10085/2
021 

501417702 

Sport 
Operário 

Marinhense 
(SOM) 

Torneio de xadrez 
– Memorial Vareda 

 
34,8 pontos 2018/A/189 600,00€ 
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48. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA 

DESPORTIVA EM 2021- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES- 
DELEGAÇÃO DO CENTRO –INCLUSÃO NO DESPORTO. 

 
439 - Presente deliberação de 28 de dezembro de 2020, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do 
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza 
Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, 
ficando a mesma selecionada para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a 
atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
Atividade Anual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/9938/2020  501129430 
Associação Portuguesa 

de Deficientes- 
Delegação do Centro 

Inclusão no desporto 35,0 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/737/2021, da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a Associação 
Portuguesa de Deficientes – Delegação do Centro, preenche os requisitos previstos no art.º 
6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a inclusão no desporto. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos das alíneas d), 
e), f), h) e m) do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as 
atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, 
bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos 
termos das alíneas o), p) e u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/189; 
 
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  
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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 aprovada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos 
Srs. Vereadores do MpM, Ana Alves Monteiro e Aurélio Ferreira 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 novembro 2020, o qual ainda não se encontra em vigor, não se percebendo 
quais os critérios da apreciação processual que estiveram na base da atribuição dos apoios 
em apreço, designadamente a equidade, a clareza, a imparcialidade, a objectividade da 
análise e da determinação do montante do apoio.  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação. 
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  
 
 

49. PROTOCOLO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II – PROJETO 

DE APOIO SOCIAL A PESSOAS SEM ABRIGO – CASA 22 – RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO 
 
440 - Presente informação n.º 1180, de 29 de junho, e que se dá por integralmente 
reproduzida, dando conta da necessidade de ratificação, por parte da Câmara Municipal, do 
Despacho n.º 196/2021/DDC, de 24 de junho, da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal. 
 
Presente Despacho N.º 196/2021/DDC, de 24 de junho, da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal, com o seguinte teor: 
 
“- Considerando que no ano 2020 estabeleceu-se um protocolo entre a Câmara Municipal da  

REGISTO 
NIF 

ENTIDADE 
OBJETIV

O 
PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/9938/2021 501129430 

Associação 
Portuguesa de 

Deficientes- 
Delegação do 

Centro 

Inclusão 
no 

desporto 
 

35,0 pontos 2018/A/189 2.000,00€ 
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Marinha Grande e a Associação Novo Olhar II, com o objetivo de apoiar pessoas em 
situação de sem-abrigo na Marinha Grande, nomeadamente no âmbito do apoio social, com 
vista ao melhoramento das suas condições de vida assim como, promover a sua autonomia, 
implementando-se o “Projeto de Apoio Social a Pessoas Sem-Abrigo - Casa 22”. 
 
Considerando que no ano de 2021 a Associação Novo Olhar II, identificou e reportou a 
existência de 36 pessoas em situação de sem-abrigo no Concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que a resposta dada até à presente data pelo “Projeto de Apoio Social a 
Pessoas Sem-Abrigo - Casa 22” é manifestamente insuficiente para as pessoas em situação 
de sem-abrigo identificadas no Concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando o aviso de concurso para apresentação de candidaturas - Aviso n.º Centro-30-
2021-24 - Inserção de Pessoas em Situação de Sem Abrigo - Domínio Temático da Inclusão 
Social e Emprego, em que os seus destinatários são as pessoas em risco de exclusão, 
nomeadamente em situação de sem-abrigo, independentemente da sua nacionalidade, 
origem racial ou étnica, religião, idade, sexo, orientação sexual, condição socioeconómica e 
condição de saúde física e mental; 
 
Considerando que o “Projeto de Apoio Social a Pessoas Sem-Abrigo - Casa 22” apresentado 
a financiamento consiste em: 

1. Acompanhamento Psicossocial – Apoio na transição da Rua para Casa; Atendimento 
e acompanhamento psicológico e social. Mediação com as estruturas de saúde e de 
apoio social da área residencial; Ativação da proteção social e de saúde. Ativação 
dos recursos existentes na comunidade. Promoção da autonomização nas atividades 
da vida diária. 

2. Oficinas Ocupacionais – Dinamização de atelier de aprendizagem com as seguintes 
temáticas: Costura, carpintaria, reciclagem e outras temáticas que surgem 
dependendo das competências individuais dos beneficiários e adequadas às suas 
características e vulnerabilidades Pessoas em Situação de Sem Abrigo. 

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

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

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

 
Considerando a importância e pertinência da Unidade de Alojamento Temporário, e do 
aumento da sua capacidade, como resposta a situações de pessoas em situação de sem-
abrigo devidamente identificadas. 
 
Considerando que o processo já foi submetido a candidatura, encontrando-se em falta os 
termos da Parceria a estabelecer com o Município da Marinha Grande. 
 
Considerando que o prazo limite de apresentação dos termos da Parceria termina no dia 24 
de junho de 2021, não sendo possível realizar previamente uma reunião de câmara 
municipal para aprovação dos referidos termos propostos pela entidade. 
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Considerando que a próxima reunião de câmara municipal está agendada para o dia 5 de 
julho de 2021. 
 
Atendendo ao exposto, e por se tratar de uma circunstância excecional e por motivo de 
urgência, não sendo possível reunir extraordinariamente a câmara municipal, importa 
aprovar o Protocolo de Parceria Projeto de Apoio Social a Pessoas Sem-Abrigo - Casa 22, 
conforme minuta em anexo. 
 
No uso da competência prevista no n.º 3, do artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, celebro o 
Protocolo de Parceria Projeto de Apoio Social a Pessoas Sem-Abrigo - Casa 22, com a 
Associação Novo Olhar II, datado de 24 de junho de 2021. 
 
Este despacho deve ser presente para ratificação pelo órgão competente para a decisão na 
próxima reunião de câmara.” 
 
A Câmara Municipal, de acordo com os artigos 33.º, n.º 1, alínea u) e artigo 35.º, n.º 3, 
ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, delibera ratificar o despacho transcrito. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

50. TRANSFERÊNCIA HABITACIONAL DA INQUILINA DA ATUAL FRAÇÃO SITA NA 

AVENIDA DA LIBERDADE, BLOCO L, R/C FRENTE DIREITO PARA A FRAÇÃO 

SITA NA RUA ADRIANO MARQUES NOBRE, CASA N.º 76, CAMARNAL- 
MARINHA GRANDE, POR MOTIVOS DE FALTA DE CONDIÇÕES DE 

HABITABILIDADE. 
 
441 - Presente informação n.º 1184 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, de 29 de 
junho de 2021, a propor a transferência habitacional da arrendatária em causa, por motivos 
de falta de condições de habitabilidade do atual locado onde reside. 
 
Considerando que nos termos das alíneas 1) e 2) do artigo 25.º do Regulamento de 
atribuição, de gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, 
publicado em Diário da República, 2.ª série — N.º 1 — 2 de janeiro de 2018, a inquilina reúne 
critérios que lhe confere o direito à transferência de habitação;  
 
Considerando que os blocos L/M estão em vias de requalificação urbanística;  
 
Considerando a necessidade de realojar os inquilinos residentes nestes blocos;  
 
Considerando que existe uma habitação social disponível, sita na Rua Adriano Marques 
Nobre, casa n. º 76, Camarnal - Marinha Grande, que reúne as condições necessárias de 
habitabilidade; 
 
Considerando por último que a inquilina já visitou o locado em questão aceitando o mesmo, 
como se encontra, na medida em que se trata de casa individual, com logradouro, onde as 
filhas poderão brincar. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, delibera no uso de competência prevista 
na alínea ee) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação  
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atual, conjugado com a alínea c) do n.º 5 do artigo 16.º -A da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual e com o artigo 25.º do Regulamento Municipal de 
Atribuição e de Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, 
ainda em vigor, autorizar a transferência do agregado familiar, do Bloco L, R/C frente 
direito, na Avenida da Liberdade, Casal do Malta, para a fração correspondente ao 
fogo n.º 76 sito na Rua Adriano Marques Nobre, Camarnal- Marinha Grande. 
 
Mais delibera aprovar a presente minuta de contrato de arrendamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE  
 
 

51. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NOS ESTABELECIMENTOS DE 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (AAAF) E DO 1.º CEB (CAF) DA REDE PÚBLICA. 
ANO LETIVO 2021/2022. TABELAS DE COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR  

 
442 - Presente informação n.º 1177/2021 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
relativa à proposta de definição da Tabela da Comparticipação Familiar a aplicar para a 
valência de Prolongamento de Horário das Atividades de Animação e de Apoio à Família nos 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar - designada por AAAF - e nos estabelecimentos 
de ensino do 1º Ciclo - designada por CAF - da Rede Pública do concelho da Marinha 
Grande, para o ano letivo 2021/2022. 
 
Considerando o disposto na alínea d) e h) do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação atual, e na alínea b), do n.º 1, do artigo 2.º e alínea b), do n.º 1, do 
artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, os municípios dispõem de 
atribuições no domínio da educação e ação social, nomeadamente, e entre outras, a 
componente de apoio à família, designadamente o fornecimento de refeições e apoio ao 
prolongamento de horário na educação pré-escolar; 
 
Considerando o n.º 3, do artigo 3.º, da Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto de 2015, as 
Atividades de Animação e Apoio à Família - AAAF são implementadas, preferencialmente, 
pelos municípios no âmbito do protocolo de cooperação, de 28 de julho de 1998, celebrado 
entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, no âmbito do Programa de Expansão e 
Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. 
 
Considerando ainda o n.º 2 do artigo n.º 5 da Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto de 
2015, a Componente de Apoio à Família - CAF é implementada por autarquias, mediante 
acordo com os agrupamentos de escolas. 
 
Considerando que é competência da Câmara Municipal deliberar no domínio da ação social 
escolar, designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios 
económicos a estudantes, segundo o disposto na alínea hh), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual. 
 
Considerando que as tabelas de comparticipação desta valência devem ser atualizadas 
anualmente com referência ao valor da Remuneração Mínima Mensal (RMM). 
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Considerando o valor da Remuneração Mínima Mensal (RMM) para o ano civil de 2021, 
definido através do Decreto-Lei nº 109-A/2020 de 31 de dezembro. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e delibera, ao abrigo da alínea hh) do n.º 1 
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, aplicar no 
próximo ano letivo 2021/2022 tabela de Comparticipação Familiar abaixo indicada, 
relativa à valência de Prolongamento de Horário das Atividades de Animação e de 
Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e Componente de 
Apoio à Família nos estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo da Rede Pública do 
concelho da Marinha Grande de acordo com o seguinte quadro: 

Quadro de comparticipação Ano Letivo 2021/2022 

Comparticipação Familiar pela utilização dos serviços de Prolongamento de Horário em 
estabelecimentos de educação Pré-Escolar e 1.º CEB 

 
 

Escalão de Rendimento Per Capita, indexado à Remuneração Mínima Mensal em 2021 = 665,00€  

Remuneração Mínima Mensal 
(R.M.N.) a considerar para cálculo 

da comparticipação para o ano 
letivo 2021/2022 

665,00 €  

  

Valor mensal 
a pagar pelo 
Encarregado 
de Educação 

Valor mensal 
pagar pelo 

Encarregado 
de Educação 
(inclui diluição 

do mês de 
julho) 

% Comparticipação 
familiar 

 

 

1º 
Escalão 

Até 30% do R.M.N. 199,50 € 
ISENTO ISENTO 0% 

 

Prolongamento de Horário 
(5%) 9,98 € 

 

   

2º 
Escalão 

De 30%+ até 50% do 
R.M.N. 332,50 € 

19,95 € 21,95 € 60% 

 

Prolongamento de Horário 
(10%) 33,25 € 

 

   

3º 
Escalão 

a partir de 50%+ do R.M.N. 465,50 € 
34,91 € 38,40 € 60% 

 

Prolongamento de Horário 
(12,5%) 58,19 € 

 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
 
 

52. HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DE CASAL D´ANJA, Nº 3, VIEIRA DE LEIRIA - 
FALTA DE USO DO LOCADO E FALTA DE PAGAMENTO DE RENDAS - PROJETO 

DE DECISÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO - 
AUDIÊNCIA PRÉVIA – FALTA DE ALEGAÇÕES – DECISÃO FINAL 
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443 - Presentes informações da DDC-Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, relatando a 
situação de abandono do locado e de falta de pagamento de rendas, pelo arrendatário Telmo 
Manuel David Pereira, propondo a resolução do contrato de arrendamento e a cobrança 
coerciva das rendas em dívida. 
 
Presente parecer jurídico I/447/2020, de 21-02-2020, que aqui se dá, para todos os legais 
efeitos, como integralmente reproduzido. 
 
Presente deliberação desta Câmara Municipal tomada em reunião de 09-03-2020 que, 
determinou o seguinte: 
 

“Delibera, ao abrigo da competência conferida pelo n.º 2 do art.º 32.º do citado 
Regulamento, notificar o arrendatário, Telmo Manuel David Pereira, via edital, na 
morada do locado, visto ser desconhecido o seu paradeiro, que pelas razões de 
facto e de direito atrás invocadas, é sua intenção exercer o direito de resolução do 
contrato de arrendamento celebrado com este Município, fixando-se em 30 dias o 
prazo para proceder à desocupação da habitação e à entrega voluntária da mesma e 
das respetivas chaves, nesta Câmara Municipal. 
Fica ainda notificado de que, nos termos do n.º 3 do art.º 30.º e dos nºs. 3 a 5 do art.º 
32.º, ambos do mesmo citado Regulamento: 
 
a) O incumprimento voluntário da obrigação de desocupação e entrega da 

habitação no prazo supra fixado, terá por consequência a tomada de posse da 
habitação, pelo Município, considerando-se abandonados a favor deste, 
quaisquer bens móveis deixados na mesma, sem direito do arrendatário a 
qualquer indemnização. 

b) Ao Município assiste o direito de ser ressarcido das despesas efetuadas com a 
realização de obras necessárias à reposição da habitação nas condições em 
que se encontrava, à data da celebração do contrato, decorrentes de danos já 
ocorridos e de outros que se venham a verificar no fogo, após a resolução do 
contrato. 

 
c) Poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de 10 dias úteis a contar do 

recebimento da notificação desta deliberação, sobre o presente projeto de 
decisão de resolução do contrato de arrendamento. 

d) A decisão final de resolução do contrato de arrendamento é suscetível de 
impugnação perante o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.”. 

 
Presente notificação feita ao arrendatário, por Edital datado de 24 de abril de 2020 e afixado 
e publicitado nos lugares do costume, que lhe concedeu o prazo de 10 dias úteis, para, 
querendo, se pronunciar sobre o projeto de resolução do contrato de arrendamento. 
 
Presente informação jurídica I/866/2021, de 18-05-2021, que aqui se dá, para todos os legais 
efeitos, por integralmente reproduzida, na qual dá conta da inexistência de alegações 
apresentadas pelo arrendatário, cujo paradeiro permanece desconhecido e propondo, por 
isso, a submissão do processo a deliberação final de resolução do contrato de 
arrendamento. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando na íntegra com os fundamentos de facto 
e de direito constantes das citadas informações I/447/2020 e I/866/2021 e considerando 
que: 
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a) O arrendatário Telmo Manuel David Pereira sucedeu, por transferência do 

arrendamento, a sua avó, Maria Celeste David Feijão, falecida em 24 de junho de 
2010, na posição de titular do contrato de arrendamento. 
 

b) O arrendatário, não cumpre, de forma reiterada e grave, com os seus mais 
elementares deveres para com o locado, designadamente o de pagamento da 
renda desde setembro de 2014 até esta data e o dever de utilizar a habitação em 
permanência, permitindo ainda que a mesma não seja dotada de água da rede 
pública, desde 2011; 

 
c) A inexistência deste bem essencial à vida humana na habitação, imprescindível à 

sua higienização e salubridade e à realização de uma real e verdadeira economia 
doméstica, é incompatível com uma correta e prudente utilização da mesma e com 
a manutenção do arrendamento. A este propósito importa lembrar que o conceito 
de «residência permanente», inerente à manutenção do arrendamento, exige que a 
ocupação da habitação revele: estabilidade, habitualidade, continuidade e o 
estabelecimento do centro de vida familiar (cfr. Ac. do Tribunal da Relação de 
Lisboa de 12-06-2007, 1418/2007-1), realidades estas que no caso do arrendatário, 
são inexistentes.  

 
d) O incumprimento daqueles deveres constitui fundamento para a resolução 

definitiva do contrato de arrendamento, pela Câmara Municipal, nos termos dos 
artigos 1083.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3, do C.C., 25.º, n.º 1, da Lei n.º 81/2014, e ainda 
do previsto no art.º 32.º, n.º 1, alíneas e) e h), do Regulamento de Atribuição, de 
Gestão e de Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande; 

 
e) A dívida total das rendas em atraso perfaz, atualmente, o montante de 3.142,80€, 

correspondente a 81 meses, de setembro de 2014 a maio de 2021; 
 
f) A habitação social constitui um bem escasso do Município essencial e 

imprescindível ao alojamento dos muitos agregados familiares de fracos recursos 
económicos existentes no concelho, o que torna insustentável e inexigível a 
manutenção do contrato de arrendamento nas condições atrás mencionadas; 

 
g) O arrendatário não apresentou quaisquer alegações em sede de audiência prévia 

que lhe foi concedido, 
 

Delibera, pelas razões de facto e de direito expostas e ao abrigo da competência 
conferida pelo n.º 2 do art.º 32.º do mesmo Regulamento, resolver o contrato de 
arrendamento celebrado com o arrendatário, Telmo Manuel David Pereira, cujo 
paradeiros se desconhece, fixando-se em 30 dias o prazo para que o mesmo proceda à 
desocupação da habitação e à entrega voluntária da mesma e das respetivas chaves, 
nesta Câmara Municipal. 
 
Mais delibera notificar o arrendatário, via edital na morada do locado, de que, nos 
termos do n.º 3 do art.º 30.º, dos nºs. 3 a 5 do art.º 32.º e dos nºs. 1 e 2 do art.º 35.º, 
todos do já citado Regulamento: 
 
a) O valor total das rendas em dívida é, na data desta deliberação, de 3.142,80€ (três 

mil cento e quarenta e dois euros e oitenta cêntimos), correspondente a 81 meses 
de renda de setembro de 2014 e maio de 2021, cujo pagamento deve ser efetuado 
no prazo máximo de 10 dias úteis a contar da notificação desta deliberação. 
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b) O direito de resolução do contrato de arrendamento não caduca mesmo que o 

pagamento das rendas em atraso seja efetuado no prazo fixado na alínea anterior. 
 
c) A falta de pagamento das rendas em dívida, no prazo fixado, tem por 

consequência a interposição de ação executiva para pagamento de quantia certa, 
perante o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. 

 
d) O incumprimento voluntário da obrigação de desocupação e entrega da habitação 

no prazo supra fixado, terá por consequência a tomada de posse da habitação, 
pelo Município, considerando-se abandonados a favor deste, quaisquer bens 
móveis deixados na mesma e que não sejam reclamados no prazo máximo de 60 
dias contados da tomada de posse, sem direito do arrendatário a qualquer 
indemnização. 

 
e) Ao Município assiste o direito de ser ressarcido das despesas efetuadas com a 

realização de obras necessárias à reposição da habitação nas condições em que 
se encontrava, à data da celebração do contrato, decorrentes de eventuais danos 
que se venham a verificar no fogo, após a resolução do contrato. 

 
f) Esta decisão final de resolução do contrato de arrendamento produz efeitos a 

contar da data da sua notificação ao arrendatário e é suscetível de impugnação 
perante o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. 

 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

53. Operações de manutenção e conservação de estruturas de madeira nas águas 
balneares do Concelho – Concurso Público n.º 14/2021. Adjudicação. 

 
444 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Operações de 
manutenção e conservação de estruturas de madeira nas águas balneares do Concelho”, 
constituído por relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação da empreitada ao 
concorrente INWOOD – Soluções de Madeira, SA, pelo valor de 106.584,57 € (cento e seis 
mil, quinhentos e oitenta e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos), acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor e prazo de execução de 60 dias. 
 
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 “INWOOD – Soluções de 
Madeira, SA,”, pelo valor de 106.584,57 € (cento e seis mil quinhentos e oitenta e 
quatro euros e cinquenta e sete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e 
prazo de execução de 60 dias, a empreitada de “Operações de manutenção e 
conservação de estruturas de madeira nas águas balneares do Concelho”, 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. 
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Mais delibera designar como diretora de fiscalização a eng.ª Ludmila Ferreira, 
coadjuvada pelo eng.º Jorge Junqueira 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. 
 
 

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

 
445 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Reparação e reforço 
da estrutura da cobertura da ala sul do edifício da Ivima”, constituído por relatórios preliminar 
e final, propondo a adjudicação da empreitada ao concorrente Aruncalis, Ld.ª, pelo valor de 
79.650,00€ (setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor e prazo de execução de 45 dias. 
 
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 “Aruncalis, Ld.ª”, 
79.650,00€ (setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor e prazo de execução de 45 dias, a empreitada de “Reparação e reforço 
da estrutura da cobertura da ala sul do edifício da Ivima”, 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 diretor de fiscalização o eng.º Jorge Junqueira 
coadjuvado pela eng.ª Ludmila Ferreira nos termos do artigo 344.º, nº.2, do Código dos 
Contratos Públicos e designar como gestora do contrato, a arq.ª Margarida Abraúl, nos 
termos do artigo 290.º-A do mesmo diploma normativo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

55. A - ““ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 – REQUALIFICAÇÃO DE CAMPOS DE 

JOGOS E ZONA VERDE – PEDRULHEIRA” - CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2021” - 
APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MENOS  

 
Este ponto já foi discutido e aprovado no início da ordem do dia. 
 
 
 

55. B- “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 – REQUALIFICAÇÃO DE CAMPOS DE 

JOGOS E ZONA VERDE – PEDRULHEIRA” - CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2021” - 
APROVAÇÃO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES E PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO DE EXECUÇÃO” 
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446 - Presente informação com referência n.ºI.A.23/2021 de 05 de julho de 2021, que se dá por 
integralmente reproduzida, relativa à empreitada de “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 – 
REQUALIFICAÇÃO DE CAMPOS DE JOGOS E ZONA VERDE - PEDRULHEIRA” adjudicada à 
empresa NAKASIGREEN, LDA, na qual se propõe: 
 
- A aprovação de trabalhos complementares, a preços de contrato, resultantes de circunstâncias 
não previstas no montante de 4 477,73 € - quatro mil e quatrocentos e setenta e sete euros e 
setenta e três cêntimos - acrescidos de IVA à taxa legal em vigor,  
 
- A aprovação de trabalhos complementares, a preços acordados, resultantes de circunstâncias 
não previstas no montante de 7.423,55€ - sete mil e quatrocentos e vinte e três euros e 
cinquenta e cinco cêntimos - acrescidos de IVA à taxa legal em vigor,  
 
- A aprovação do prazo adicional de 18 – dezoito - dias para a execução dos trabalhos. 

 

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 
370.º nº2, 373.º, 374.ºe 378.º, todos do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do 
contrato de empreitada de “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 – REQUALIFICAÇÃO DE 
CAMPOS DE JOGOS E ZONA VERDE – PEDRULHEIRA” em que é cocontratante a 
empresa NAKASIGREEN, LDA, delibera aprovar:  

a) trabalhos complementares resultantes de circunstâncias não previstas, a 
preços de contrato, no montante de 4 477,73 € - quatro mil e quatrocentos e 
setenta e sete euros e setenta e três cêntimos - acrescidos de IVA à taxa legal 
em vigor;  

 
b) trabalhos complementares resultantes de circunstâncias não previstas, a 

preços acordados, no montante de 7.423,55€ - sete mil e quatrocentos e vinte e 
três euros e cinquenta e cinco cêntimos - acrescidos de IVA à taxa legal em 
vigor, 

 
c) a fixação do prazo de execução em dezoito dias que determina a prorrogação 

do prazo de execução da empreitada pelo mesmo período; 

d) aprovar a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

56. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 – Concurso Público n.º 17/2021. 
Deliberação inicial. 

 
447 - Presentes:  informação com a ref.ª RV/21/2021;  projeto de execução, cuja 
coordenação foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças 
desenhadas e peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e 
justificativa;  caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais),  mapa de 
quantidades e orçamento, plano de segurança e saúde, plano de prevenção e de gestão de 
resíduos referentes à obra em epígrafe e  programa de procedimento. 
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O preço base do concurso é de 1.012.798,00 € (um milhão, doze mil, setecentos e noventa e 
oito euros) e o prazo de execução é de 8 meses. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, nº 46-A, 67.º, n.º 1, 69.º, n.º 2, e 290.º-A, todos do 
Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, delibera: 
 

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

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

c) a não contratação por lotes com os fundamentos constantes da informação 
com a ref.ª RV/21/2021 

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

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

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

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

h) designar como gestor do contrato, o trabalhador Luis Batateiro. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

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

 
448 - Presente informação com referência LB/09/2021, de 24 de junho, 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 

1.813,00 € (mil, oitocentos e treze euros), aos quais acresce o IVA à taxa legal em vigor; 
- trabalhos complementares de natureza não prevista a preços acordados, no valor de 

1.100,75 € (mil, cem euros e setenta e cinco cêntimos), aos quais acresce o IVA à taxa 
legal em vigor; 

- a fixação do prazo de execução em vinte 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 :  
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a) - trabalhos complementares de natureza não prevista a preços contratuais, no 
valor de 1.813,00 € (mil, oitocentos e treze euros), aos quais acresce o IVA à 
taxa legal em vigor; 

b) - trabalhos complementares de natureza não prevista a preços acordados, no 
valor de 1.100,75 € (mil, cem euros e setenta e cinco cêntimos), aos quais 
acresce o IVA à taxa legal em vigor; 

c) - a fixação do prazo de execução em vinte 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. 
 
 
 

58. “CONCURSO PÚBLICO N.º 13/2019 – “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA – FASE 2” – 

RECEÇÃO PROVISÓRIA. 
 
449 - Presente Auto de Receção Provisória da obra “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA – FASE 2”, 
adjudicada por deliberação de Câmara, de 28 de outubro de 2019, à empresa “Construções 
António Emílio Gomes & Filhos, Lda, pelo valor de 351.469,16 € (trezentos e cinquenta e um 
mil quatrocentos e sessenta e nove euros e dezasseis 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 
provisoriamente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no 
artigo 395º. do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

59. “REINSTALAÇÃO DO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO DO IRN I.P. - 
MARINHA GRANDE” - CONCURSO PÚBLICO N.º 11/2020. RECEÇÃO 

PROVISÓRIA PARCIAL 
 
450 - Presente Auto de Receção Provisória Parcial da obra “REINSTALAÇÃO DO BALCÃO 
ÚNICO DE ATENDIMENTO DO IRN I.P. -MARINHA GRANDE”, adjudicada por deliberação 
de Câmara, de 20 de abril de 2020, à empresa “António Saraiva & Filhos, Lda”, pelo valor de 
499.150,00€ (quatrocentos e noventa e nove mil cento e cinquenta euros), relativo à 
execução dos trabalhos dos artigos 1.12.3, 1.12.4, 2.12.6, 2.12.7, 2.12.8, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 
4.1.3.3, 4.2.3.2, 5.7, 5.8 e 6.10.1. 
 
A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que os trabalhos foram executados 
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 
provisoriamente os trabalhos supra enunciados, de acordo e para os efeitos do 
previsto no artigo 395º. do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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60. Reabilitação da Rede Viária no Concelho – Concurso Público n.º 18 /2021. 
Deliberação inicial. 

 
 
451 - Presente informação com a ref.ª RV/22/2021, projeto de execução, cuja coordenação 
foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças desenhadas e 
peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e justificativa, 
caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de procedimento,  
mapa de quantidades e orçamento, plano de segurança e saúde, plano de prevenção e de 
gestão de resíduos referentes à obra em epígrafe. 
O preço base do concurso é de 210.832,14 € (duzentos e dez mil e oitocentos e trinta e dois 
euros e catorze cêntimos) e o prazo de execução é de 45 dias 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1, 69.º, n.º 2, e 290.º-A, todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibera: 

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

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

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

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

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

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

g) designar como gestor do contrato, Luís Batateiro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
A Sra. Presidente, antes de terminar a reunião, retomou novamente a discussão do 
ponto 16 – “Req.º nº 442/21, datado de 16/06/2011 - Proc.º n.º 137/21, datado de 16/06/2021 
- Morais Matias, S.A.”. 
 
 
Houve uma troca de palavras entre todos. 
 
 
A Sr.ª Presidente referiu, face ao que foi dito pelos Srs. Vereadores e como foi 
remetida mais informação sobre o ponto que os Srs. Vereadores querem analisar,  
anunciou a retirada do ponto e disse que o assunto vai ser reagendado para a próxima 
reunião. 
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E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 19h30 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, Paula Cristina Ascenso Moreira, Técnica 
Superior, 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.  

 


