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Aos dezasseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, no Auditório do Edifício da 
Resinagem, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência da Presidente, 
Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

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

relacionada.  
    

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

 

 
  

 
 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

1. Ricardo Paulo de Vila Moura dos Santos – pretende fazer a defesa do seu bom 
nome, da sua honra e da sua integridade moral, na sequência das difamações, 
insinuações e falsas declarações proferidas pelo Sr. Josué Jerónimo Inês, na 
reunião de Câmara realizada em 19/07/2021, relativamente à sua pessoa. 

 
2. Virgílio Sousa Gregório – pretende falar sobre vários assuntos de áreas públicas. 

 
3. José António Narciso Silva – pretende falar sobre o sentido único a seguir à Rua 

da Alegria para o Largo da Igreja e sobre a poda das árvores. 
 

4. Fernando Manuel Duarte Pinto – pretende falar sobre: 

• Paragem da TUMG; 

• Paralelos levantados; 

• Outros assuntos. 
 
 
 
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 9, da reunião ordinária realizada no dia 15 de março de 2021 
2. Aprovação da ata n.º 10, da reunião ordinária realizada no dia 29 de março de 2021 
3. Aprovação da ata n.º 11, da reunião ordinária realizada no dia 12 de abril de 2021 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

4. Resumo de Tesouraria do dia 10 de agosto de 2021 
5. 12.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 

 
APROVISIONAMENTO 

6. P.A. N.º 65/2021 - AP/DDC – “Fornecimento de fichas de trabalho para alunos das 
escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico do concelho da Marinha Grande”. – 
Adjudicação 

7. P.A. N.º 78/2021-AP/DDC – “Confeção, fornecimento e transporte de alimentação 
escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a quente e refeições em 
takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande para 
o ano letivo 2021/2022” - Adjudicação 

 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

8. P.A. N.º 116/2020-AP/DGT – Elaboração de Projetos de Arquitetura e Especialidades 
para a Nova Piscina Municipal da Marinha Grande – APROVAÇÃO DO ANTEPROJETO 

 
GESTÃO URBANÍSTICA 

9. Req.º nº 1203/20, datado de 2020/11/03 - Proc.º n.º 299/18, datado de 2018/07/23 – 
AQUECILIZ, S.A. 

10. Req.º nº 615/21, datado de 2021/08/06 - Proc.º n.º 51/21, datado de 2021/03/10 - 
BEFOREPERFECTION – UNIPESSOAL, LDA 

11. Req.º nº 605/21, datado de 2021/08/04 - Proc.º n.º 187/21, datado de 2021/08/04 - 
REGANAZARÉ, S.A. 

12. Req.º nº 603/21, datado de 2021/08/03 - Proc.º n.º 274/20, datado de 2020/08/12 – 
Maria Odete Paiva Carqueijeiro – Cabeça de Casal da Herança de 

13. Req.º nº 503/01, datado de 2021/07/07 - Proc.º n.º 919/02, datado de 2002/10/15 – 
Aníbal Cardoso Oliveira 

14. Req.º nº 551/21, datado de 2021/07/20 - Proc.º n.º 172/21, datado de 2021/07/20 – 
Florinda Maria da Silva Lopes 

15. Req.º nº 531/21, datado de 2021/07/15 - Proc.º n.º 244/17, datado de 2017/06/13 – 
Arménio dos Prazeres Batista 
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16. Req.º nº 1268/13, datado de 2013/08/13 - Proc.º n.º 370/12, datado de 2012/12/19 – 
Silvia Maria Jerónimo Calado 

17. E/3817/2021 - 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. 

18. E/5294/2021 - 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. 

 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

19. CP N.º 21/2019 - REABILITAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO NO BAIRRO MUNICIPAL SOCIAL 
DE CASAL DE MALTA” – APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO. 

20. CP N.º 21/2019 - REABILITAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO NO BAIRRO MUNICIPAL SOCIAL 
DE CASAL DE MALTA” – SUSPENSÃO PARCIAL DOS TRABALHOS. 

21. “REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE 

PICASSINOS – FASE 3 – CP12/2020” – PRORROGAÇÃO GRACIOSA. 

22. “INSTALAÇÃO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO DO IRN I.P. - MARINHA GRANDE - CP 

N.º 11/2020” – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 
23. CP N.º 02/2020 - REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA/ DISTRIBUIDORA PICOTES - MARINHA 

GRANDE” – APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO. 

 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

24. Isenção do pagamento de taxas. 
25. Autorização para pagamento de taxas em prestações 
26. Autorização para pagamento de taxas em prestações 
27. Emissão de licenças do direito de utilização privativa do domínio público marítimo 

 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

28. Isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro – Judo Clube da Marinha Grande 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

29. Revisão do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na Rua Prof. Melo 
Vieira, Bloco 7, 1.º Esq, Casal de Malta - Marinha Grande, por motivos de alteração 
na composição e nos rendimentos do agregado familiar. 

30. Apreciação de candidaturas apresentadas relativas ao apoio à natalidade e à família 
no concelho da Marinha Grande entre os dias 1 de abril e 30 de junho de 2021 

31. Protocolo de parceria com a Associação Novo Olhar II – Casa 22 – Apartamentos 
partilhados - Ratificação de Despacho 
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DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

32. Ratificação do DESPACHO N.º 288/2021 - Regulamento do Fundo de Emergência 
de Apoio do Comércio e Empresas - Forma de contagem do prazo de apresentação 
de candidaturas  

33. Responsabilidade Civil Extracontratual do Município da Marinha Grande – Pedido de 
Indemnização por danos em veículo automóvel – Buraco na Rua das Figueiras, 
freguesia da Marinha Grande      

34. Responsabilidade Civil Extracontratual do Município da Marinha Grande – Pedido de 
Indemnização por danos em veículo automóvel – Buraco na Rua de S. Pedro – 
Guarda Nova, freguesia da Marinha Grande         

 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

35. Loteamento com Obras de Urbanização- Av. Da Liberdade- Casal de Malta - 
Concurso público n.º 16/2021. Adjudicação. 

36. Manutenção e Conservação de Pavimentos em Calçada no Concelho da Marinha 
Grande- 2021 – Concurso Público n.º 22/2021. Deliberação inicial. 

37. Reposição de Pavimentos Betuminosos no Concelho da Marinha Grande- 2021 – 
Concurso Público n.º 24/2021. Deliberação inicial. 

38. Execução de ramais de domiciliários domésticos e pluviais no Concelho da Marinha 
Grande- 2021 – Concurso Público n.º 25/2021. Deliberação inicial. 

39. Execução de ramais de domiciliários de abastecimento de água e substituição de 
válvulas de seccionamento em ramais e condutas no concelho da Marinha Grande-
2021 – Concurso Público n.º 26/2021. Deliberação inicial. 

40. “Reabilitação no espaço público no bairro municipal social de Casal de Malta - 
Concurso Público N.º 21/2019” - APROVAÇÃO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES 

  
 
 

 

 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

1. Ricardo Paulo de Vila Moura dos Santos – inscreveu-se porque pretende fazer a 
defesa do seu bom nome, da sua honra e da sua integridade moral, na sequência 
das difamações, insinuações e falsas declarações proferidas pelo Sr. Josué 
Jerónimo Inês, na reunião de Câmara realizada em 19/07/2021, relativamente à sua 
pessoa. 
 
Não esteve presente. 

 
 

2. Virgílio Sousa Gregório – inscreveu-se para falar sobre vários assuntos de áreas 
públicas. 
Antes de abordar os assuntos, pediu aos munícipes para gostarem mais da nossa 
cidade e também que haja mais respeito pela Câmara, o que não aconteceu na 
última reunião, onde foram proferidas acusações a um serviço, o que é grave. 

→ Cemitério – há acumulação de sepulturas desmontadas e armaduras, é um 
mau exemplo que a Câmara não devia permitir. 
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Disse ainda que junto ao muro há silvas, que 
devem ser retiradas e os sanitários dos homens não estão limpos. 

→ Estrada de acesso Albergaria/Fagundo – precisa de intervenção. 

→ Foram colocadas muitas placas com o nome de “Marinha Grande”. É para 
esquecer os lugares? 

→ Há muitos cães sem trela. A lei também é para os cães dos ciganos? 

→ A estrada para o aterro necessita de uma intervenção, embora não saiba se 
é da competência da Câmara. 

→ Lombas na Albergaria, junto à escola, necessitam de reparação. 

→ Terminou sugerindo a criação de uma equipa de rua para visitar os lugares 
e verificar o que necessita de intervenção. Considera que era mais 
proveitoso para o erário público. 

 
 

3. José António Narciso Silva – inscreveu-se para falar sobre o sentido único a 
seguir à Rua da Alegria para o Largo da Igreja e sobre a poda das árvores. 
 
Desistiu da inscrição, por motivos de saúde. 
 
 

4. Fernando Manuel Duarte Pinto – inscreveu-se para falar sobre: 

→ Paragem da TUMG e paralelos levantados – na paragem junto à Escola da 
Comeira, na Rua dos Carreirinhos, as pessoas ao descerem do autocarro 
dão-se com os paralelos levantados pelas raízes de um pinheiro aí 
existente.  
Já veio à Câmara expor a situação, mas ainda não foi resolvida, e ele 
próprio já aí ia caindo.  
Para além do estado do passeio as pessoas também batem com a cabeça 
nas braças do pinheiro. 
É uma situação lamentável, tanto mais que é perto de uma escola. 
Pede que seja feita alguma coisa pelo lugar e para resolução da situação. 
Entregou a todos fotos que documentam a situação. 

 
 

A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 

• Sr. Virgílio – em relação ao cemitério, disse que no intervalo tem que ir verificar 
melhor com o Sr. Virgílio quais são as situações, porque não está a perceber aquilo 
a que se refere. 

• Silvas – vai pedir aos serviços para irem ver e sanar a situação. 

• Lombas – vai ter de ser feito um procedimento em todo o concelho. Os serviços irão 
fazer um levantamento dos locais onde executar novas lombas e das que precisam 
de reparação. Será para todo o concelho. 

• Cães dos ciganos – não são só os cães, é um problema de uma etnia, de que há 
muitas pessoas no concelho, e que os serviços sociais estão a acompanhar nas 
diversas áreas. 
 

• Sr. Fernando – vê-se nas fotos que entregou os estragos das raízes. Vai-se analisar 
a possibilidade de fazer esta reparação.  
Hoje vem à reunião um procedimento para reparação de calçadas, e vai-se ver se 
este lugar se poderá incluir nesta reparação. 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

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

• Pediu à população o maior cuidado relativamente à pandemia, pois há 141 casos 
ativos no concelho, o que é um número muito elevado. 
Pediu também para que se dirijam aos centros de vacinação, no PME. 
Neste momento, na Marinha Grande, há 77% da população com 1 dose; 60% com 
vacinação total, e durante este fim de semana foram vacinados 600 jovens dos 16 e 
17 anos. 

• Informou que as conservatórias abriram esta semana no Atrium. 

• Congratulou-se por trazer hoje à reunião o anteprojeto da piscina. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram 
intenção de intervir. 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os que acompanham a reunião, e 
tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da 
mesma: 
 

1. FELICITAÇÕES 
  

a. As felicitações nesta reunião são para os mais jovens, demonstrando o 
excelente trabalho de formação que fazem os clubes da nossa terra. 

• Felicito o António Piteira do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, 
chamado à seleção nacional, sagrou-se medalha de prata e de bronze nos 
campeonatos europeus de patinagem de velocidade 

• Felicito o irmão Manuel Piteira do agrupamento de Escolas Marinha Grande 
Poentes, que também em representação da seleção nacional participou na Bélgica 
no grande premio da Flandres em cadetes, na modalidade de patinagem de 
velocidade 

• Felicito o atleta Miguel Marques do Clube de Atletismo da Marinha Grande, por se ter 
sagrado campeão nacional de juvenis na prova de 300m barreiras 

• Felicito o Desportivo Náutico da Marinha Grande que no campeonato nacional de 
juvenis foi o melhor clube do país conquistando 11 medalhas, sendo 8 de ouro. Para 
este desempenho e por isso aqui ficam as minhas felicitações para os jovens: Ariana 
Carapinha, Beatriz Ferreira, Margarida Madeira, Maria Amado, Miguel Oliveira, 
Tomás Sarreira, Ricardo Silva, David Relvas e Miguel Silva 

Felicito estes jovens como exemplo e todos os seus colegas destas e outras 
modalidades, bem como aos seus treinadores, dirigentes e familiares, fazendo 
votos que continuem a trabalhar em prol do desporto, e sobretudo, que o 
desporto sirva para formar excelentes cidadãos  

  
  

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

 

https://www.facebook.com/groups/134456083288158/?__cft__%5b0%5d=AZUfxhFcoQntmQLmTXaLKhrdSgRJ51tV3uIWTNaQBzO_EFEVeFpr80u56rwstJIov2kZDF-0rOeXHhni7dtdyOdyjM9h_WiAvyy4hIZC8S23S_UdLbGjMc7rYm4CwSehE-r7okWlzzQN9JiR_Uy4bw213RZdw3u9qZKE2c_KdTUV-3JSQsAGmb4nXTH8CpoxBD6ug01xcgg9rIvkDKcySMNs&__tn__=-UK-y-R
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a. Munícipe Sr. Luís Santos que questiona sobre o Estuarino da Praia da Vieira e o 
parque de autocaravanas que neste período tem tido dezenas. 
Levanta algumas dúvidas, e que todos os munícipes gostariam de ver 
respondidas, e eu pergunto à Sra Presidente: 

• Quando estão terminadas as referidas obra? 

• Custo das mesmas? 

• Depois de terminadas, quais as condições que oferece? 

• Quantos lugares de estacionamento para as mesmas? 
  

b. O munícipe Sr. Luís Júlio, vem denunciar os problemas nos lavadouros públicos, 
como exemplo os de Albergaria que têm cobertura de amianto com algum grau 
de deterioração; os arames dos estendais já se encontram ferrugentos e nos 
suportes dos estendais não existem tampas nas laterais onde existem ninhos de 
vésperas 
O que pedem à Sra Presidente é que providencie para resolver estes problemas 
  

c. Fui abordado por um munícipe que diz ter recipientes com óleo para meter no 
lixo. Questionou-me onde há oleões no nosso concelho, mas não tenho 
conhecimento onde estão localizados, no entanto recordo-me que foram 
adquiridos alguns há uns tempos. 
Sra Presidente pode informar-me onde estão estes oleões adquiridos e se estão 
instalados qual a sua localização. 

  
  

3. OUTROS ASSUNTOS 
  

a. Solução de acalmia de tráfego na Rua D. João Pereira Venâncio, não está colocada. 
A rua está já alcatroada sendo uma pista para o excesso de velocidade. Alertei para 
a situação de ser uma rua muito movimentada com farmácia, ginásio, lojas, 
restaurantes, a clínica e uma escola. 

  
b. Casal do Malta. São inúmeros os problemas que existem nesta zona residencial na 

cidade. um deles é um esgoto a céu aberto na frente do Bloco 1 da Rua João Pereira 
Correia, que corre em volta do prédio e escorre para a Ribeira das Bernardas num 
cheiro nauseabundo, e que peço que a Câmara ali se desloque e rapidamente 
resolva.  

Ainda nesta rua, no Bloco 3, é visível do exterior o abandono dum apartamento da Câmara 
tapado com painéis de madeira.  
No local onde o esgoto corre para a Ribeira das Bernardas há um canavial e são visíveis 
ratazanas. 
  

c. Alias este problema das ratazanas, existe também no Parque da Cerca, local onde 
existem crianças a brincar. 

É um problema de saúde publica sugiro que a Sra Presidente tome as devidas providencias  
  

d. Foi anunciado pela CCDRC que vários municípios do distrito de Leiria iriam receber 
vários milhões de euros para regeneração urbana, património, formação, etc. 

Gostaria de saber se a nossa Câmara vai ser contemplada, e em caso afirmativo com que 
verba e para que fins.” 
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O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os que acompanham a reunião, 
aqui e lá fora, saudou as pessoas que aqui vieram expor as suas preocupações, e 
referiu o seguinte: 
 

• Tomou nota da sugestão do Sr. Virgílio, que é interessante e a ter em conta, e que é 
a criação das equipas de rua. 

• Sr. Fernando – agradece-lhe ser cliente da TUMG, é sinal que lhe presta um bom 
serviço e que a empresa está a cumprir a sua função. 

• Rotunda do Pero Neto – na última reunião a Sr.ª Presidente fez duas afirmações que 
carecem de esclarecimento: 

→ Disse que o projeto era nosso e teria merecido um reparo das Infraestruturas de 
Portugal; 

→ Afirmou que o Vereador com o pelouro tinha prestado uma informação errada 
anteriormente. 

Sobre o chumbo do projeto – houve um primeiro parecer negativo ao projeto, houve 
um segundo projeto, corrigido, e que foi viabilizado em 19/05/2021.  
Esta é a informação que vale, não sabe se houve outra informação, e viabilizava a 
rotunda, apenas não havia verba. 
Em janeiro/2021 recebeu um e-mail da Sr.ª Presidente, do qual leu um excerto, que 
confirma que a Sr.ª Presidente sabia que o compromisso era a Câmara fazer o 
projeto e a obra ser das Infraestruturas de Portugal. Quer corrigir essa informação. 

• Patinódromo – houve na Câmara uma homenagem aos feitos alcançados e a Sr.ª 
Presidente fez a apresentação de um breve vídeo das obras a realizar. Entende que 
não deveria ter sido apresentado sem que tivesse sido apresentado a todos os 
Vereadores. Foi deselegante. 
Conhecia o projeto, mas não reconheceu aquele que foi apresentado, com o qual 
não concorda, devido á volumetria.  
Pediu à Sr.ª Presidente que lhes faça chegar o projeto, porque lhe parece que não 
será o nosso patinódromo. Para além da má qualidade do vídeo, realçou o facto de 
não estar no Facebook da Câmara ou da Presidente da Câmara, apenas está na 
página da candidata Cidália Ferreira. É grave! 

• Equipamento de comunicação da Presidente da Câmara com a Proteção Civil – a 
Sr.ª Presidente respondeu, na última reunião, que não tinha, e por isso pergunta-lhe 
agora se já tem esses meios. Como é que comunica, em caso de catástrofe? 

• Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – está caducado há 1 ano. 
Já está concluído? 

• Covid – subscreve o apelo da Sr.ª Presidente, a situação não está resolvida, e na 
Marinha Grande algo não está a correr bem. Em julho andava-se entre 0 e 11 
casos/dia, agora em agosto têm sido 8, 7, 13, 15, 17, 17 …, está-se a voltar a 
números antigos. 

• Perguntou se a Câmara chegou a adquirir um frigorífico para conservação das 
vacinas? E se foi comprado cumpre as regras técnicas de laboratório? 

• Já houve avanço na situação das inundações da cave do Museu do Vidro? 

• É verdade que o serviço de obras perdeu a sua chefe de unidade para outra Câmara 
Municipal? 

 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e tendo em conta que a Sr.ª Vereadora remeteu a sua intervenção, passa-se a 
reproduzir o conteúdo da mesma: 
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“1. Cidadania ativa 
  
1.1. Pedro Pacheco – Administração de Condomínio – Lote 3, N.10 
  
Infraestruturas/Saneamento e Água  
Vimos por este meio solicitar a V. Exa., a atenção para um problema verificado no edifício 
habitacional, situado na Estrada Principal da Garcia, Lote 3, Nº10, relacionado com a 
infraestrutura de saneamento e águas que afeta diretamente o edifício acima 
identificado e, caso se confirme, a segurança dos condóminos que nele habitam.  
  
Durante as últimas semanas foi detectada na fração G deste edifício habitacional uma 
grande infiltração de águas. O seu proprietário informou a administração do condomínio 
dessa situação e de imediato foram tomadas as ações necessárias para identificar a origem 
de tanta água na referida fração.  
  
Não tendo sido identificadas fugas de água, nem um acréscimo no consumo médio de água 
em nenhuma das outras fações, presume-se, portanto que, não existindo um problema no 
interior do edifício, nem tendo havido precipitação pluviométrica que justifique uma eventual 
inundação, a origem do problema seja externa, nomeadamente na infraestrutura de 
saneamento e águas.  
  
Posto isto, solicita-se a intervenção urgente dos serviços camarários para que possam 
detetar e corrigir na origem o problema que está a afetar de modo grave a fração G, deste 
edifício e, eventualmente, as estruturas do edifício.  
  
 
1.2. Marina Coelho 
Reporta um problema na passadeira da Rua das Portas Verdes. Propõe a instalação de 
lombas ou semáforos.  
 
  
2. Clube Recreativo Amieirinhense 
Quero felicitar o Clube Recreativo Amieirinhense por ter retomado a atividade da Escola de 
Música e a Orquestra do Clube, bem assim pelo espetáculo musical realizado no dia 
24Julho.  
  
 
3. Acusações do Sr. Josué 
Na última reunião, face à intervenção do Sr. Josué, onde o mesmo fez acusações diversas à 
Câmara em geral e a um trabalhador em particular, consubstanciadas num documento 
escrito que leu, questionei a Sr.ª Presidente sobre que ações ia tomar sobre o assunto, dado 
que em função da sua intervenção dependeria a dos vereadores do MPM. 
Na reunião a Sr.ª Presidente deu nota de que ia proceder à abertura de inquérito interno. 
Como nos pontos agendados para a reunião de hoje não vem qualquer proposta de 
designação de instrutor, questiono se já fez despacho de abertura de inquérito ou não, dado 
que, como sabe, há um prazo para o efeito a partir do momento em que toma conhecimento 
dos factos? 
Pretendo ainda saber se mudou de ideias, ou seja, se nada pretende fazer. 
Como se refere no Código de Processo Penal, art.º, 242.º 
  
Proposta: 
 
“Considerando: 
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a) o conteúdo dos factos apresentados pelo Sr. Josué Jerónimo Inês, na reunião da câmara 
municipal realizada no dia 19.07.2021, que foi gravada e se encontra disponível para 
qualquer pessoa visualizar e ouvir por intermédio do link do Município da Marinha Grande, 
para a qual se remete para todos os efeitos; 
 
b) que o mesmo Sr. Josué Inês, na reunião atrás referida, ainda apresentou um documento 
escrito, com o mesmo conteúdo, que foi distribuído pelo mesmo a todos os membros da 
Câmara Municipal que estavam presentes, para o qual se remete para todos os efeitos (em 
anexo); 
 
c) que os factos constantes da gravação, bem do documento escrito, poderão 
consubstanciar a prática de crimes, previstos e punidos no Código Penal; e, 
 
d) que a Presidente da Câmara Municipal e os Vereadores, são considerados como 
funcionários na aceção do artigo 386.º, do Código Penal;   
  
propomos que a Câmara Municipal da Marinha Grande, para os devidos efeitos, e nos 
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 242.º (denúncia obrigatória), do Código de Processo 
Penal, delibere no sentido de denunciar à Procuradoria do Juízo de Competência Genérica 
(Ministério Público), que se encontra junto do Juízo de Competência Genérica da Marinha 
Grande, do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, os factos que foram apresentados pelo 
Sr. Josué na reunião de câmara realizada no dia 19.07.2021;  
 
Mais propomos que, na mesma deliberação, e subsidiariamente, no caso de a denúncia ser 
arquivada por se provar que os visados (o trabalhador e o Município) não praticou/ram os 
crimes que lhe são imputados se participe do Sr. Josué pela prática de crime também do 
Código Penal. 

 
Aguardo que seja agendada a proposta de deliberação para que o Município participe esta 
situação à entidade competente, conforme foi o seu compromisso assumido na reunião de 
hoje. 

 
Atentamente. 
Ana Alves Monteiro/Aurélio Ferreira “ 
 
 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 

• FEMACE – quando é que vão ser dadas as respostas aos candidatos? Este atraso 
no regulamento ainda vai atrasar mais o processo. 

• Mail de um munícipe sobre o parque de estacionamento em S. Pedro de Moel: 

→ os caixotes do lixo estão cheios; 

→ há um lugar para pessoa com deficiência, assinalado junto ao prédio das 
galerias, que já não é necessário porque a pessoa já lá não mora. 

• Caixotes do lixo para o Parque das Merendas, na Portela – os contentores, nesta 
época, estão muito cheios, e estão quase na estrada.  
O Parque também tem um brinquedo que necessita de reparação. 

• Parques da cidade – a água dos lagos tem uma cor que é propícia aos ratos. O que 
é que vai ser feito para a sua limpeza? 
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• SLM – a Sr.ª Presidente já marcou a reunião solicitada pelo clube? Pretende saber 
porque também gostaria de estar presente. 
Quando fez a proposta de aumentar a verba com mais 50.000€ era obviamente para 
se retirar a proposta e trazê-la com o devido enquadramento orçamental. 

• Em tempos falou de uma questão colocada por um munícipe sobre 12 manilhas que 
estão na Rua das Andorinhas, num espaço público. A Câmara devia fazer algo sobre 
este assunto. 

• Foi com enorme espanto que assistiu à homenagem ao patinador e à apresentação 
do projeto, que não foi feito primeiro, como devia, no órgão. 
É no mínimo deselegante este aproveitamento numa homenagem em que o centro 
deveria ser o patinador. É de péssimo gosto, é propaganda eleitoral, tanto assim é 
que como o Vereador Caetano disse, só está na página da candidata Cidália 
Ferreira. 

 
 
Dado que a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que ainda não pretendia intervir, 
a Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que depois de 
cumprimentar todos respondeu o seguinte: 
 

• Recipientes para óleos – foram adquiridos, estão nos estaleiros e irão ser colocados 
brevemente, mas a Câmara também recebe esses óleos nos estaleiros. 

• O Bloco 3 é de propriedade mista, e parece-lhe que esse apartamento não será da 
CMMG, mas vai averiguar. 

• A Câmara está a reabilitar alguns fogos, e à medida que o vai fazendo vai 
realojando famílias dos Blocos L e M. 

• Estudo do Professor Alfeu sobre as caves do Museu – pensa que o Professor estará 
agora de férias, mas o processo está a andar. 

• Prédio da Garcia – os serviços já entraram em contacto com o condomínio e há um 
marco de incêndio aí e já está tudo agendado com o Sr. Pedro para ir lá esta 
semana. 

• Lugar para deficientes em S. Pedro – foi lá, o lugar era para uma pessoa que ali 
morava, mas ele não é específico para uma pessoa, é para quem necessitar, só que 
não está bem sinalizado. 
A Sr.ª Presidente referiu que a informação dos serviços é de que se deve manter 
aquele lugar para deficientes, embora se possa vir a mudar a sua localização. Já 
falou com os serviços. 
Em relação aos lixos também se analisou a possibilidade de colocar os caixotes 
enterrados e vedar a zona, para dar um aspeto mais digno. 

• Reunião com a direção do SLM – quando a marcar faz questão de estarem todos, 
assim como também os técnicos que estiveram na primeira reunião, mas ainda 
estão de férias. 

• D. Marina Coelho – a proposta da senhora foi encaminhada para os serviços 
técnicos. Quando tiver resposta enviará para todos. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Felicitações do Sr. Vereador Aurélio – também subscreve, assim como as da Sr.ª 
Vereadora Ana Alves Monteiro. 

• Patinódromo – quando aqui veio o António Piteira e o Clube de Patinagem tiveram o 
gosto de mostrar os desenhos do projeto, que ainda virão à Câmara. 
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• Poda de árvores – está previsto mais um procedimento para estes trabalhos. 

• Estuarino do Rio Lis – está incluído na ciclovia, conforme informação prestada e que 
pode ser consultada na íntegra na gravação áudio e vídeo desta reunião.  

• Lavatórios públicos – tomou nota, para se resolver. 

• Rua João Pereira Venâncio – está proposta uma lomba, a ser ainda feita, porque 
consta do projeto. A obra ainda não está concluída, mas não se pode alterar este 
projeto. 

• Casal do Malta – os serviços vão verificar. 

• Desratização – tem que ser feita em permanência e está a ser vista a sua realização. 

• Há 3 avisos da CCDR lançados, que já enviou para os serviços financeiros para 
serem feitas as candidaturas.  
Os avisos vêm com um valor global, não é específico para cada um dos municípios. 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro perguntou quais são as áreas dos projetos? 
 

A Sr.ª Presidente disse que isso foi discutido na última reunião da CIMRL, não tem 
aqui a ordem de trabalhos, mas pode dizer que para a área das florestas há uma 
candidatura até 15 de setembro; há candidatura para apoio à pandemia Covid, e no 
POSEUR (cartografia de risco), mas não tem aqui os valores. Depois irá ver para 
partilhar com todos. 

 

O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que não esteve nessas reuniões, mas lê as 
notícias. Seguidamente leu uma notícia onde consta a distribuição de verbas para 
alguns municípios do distrito de Leiria. 

 

• Rotunda do Vidreiro – a Sr.ª Presidente disse que a informação que prestou foi 
aquela que o Vereador lhe deu, e como era ele que tinha as reuniões com as 
Infraestruturas de Portugal, confiou na sua palavra, mas eles agora vêm dizer que 
não aprovaram o projeto que se enviou com as alterações. 
Havia uma reunião marcada para o dia 20 e essa pessoa informou-a que nunca foi 
falado que seriam as Infraestruturas a fazer a obra. 

• Plano de Defesa da Floresta – espera que em setembro esteja concluído. 

• Vão ser adquiridos novos aparelhos para as comunicações. 

• Frigorífico – não se adquiriu, mas adquiriu-se um gerador, porque o frigorífico viria 
através da ARS. 

• Garcia – as infraestruturas de água estão a ser avaliadas para responder ao 
munícipe. 

• Em relação á proposta da Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro, sobre o munícipe, 
entende que deve ser articulado com todos. 
O inquérito interno, segundo o que lhe disseram, é da sua competência, e no dia 
seguinte á reunião fez um despacho para abertura. 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que nunca disse que a abertura não 
era da sua competência, mas a determinação do instrutor é que é da competência 
do órgão e não está agendado. Quando é que a Sr.ª Presidente fez o despacho? 
 

A Sr.ª Presidente disse que fez o despacho no dia 20 de julho.  
Referiu que depois de ver o e-mail que o visado enviou a todos perguntou o que era 
entendível sobre esta matéria para se constituírem como assistentes no processo. 
Disseram-lhe que seria difícil, mas vai fazer a pergunta aos advogados da Câmara. 
Parece-lhe correto fazer o inquérito e depois ver o que se deverá fazer, mas se a 
opinião dos Srs. Vereadores for diferente está aberta a ouvir porque também quer 
cumprir a lei. 
 

A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que uma coisa é um trabalhador ter 
avançado com a queixa, outra é a obrigação do executivo de o fazer. 
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A Sr.ª Presidente disse que vai tomar nota para ver. 
 

A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que queria que ficasse decidido hoje, 
para ver o que fazer a seguir. 

 

• FEMACE – em resposta à Sr.ª Vereadora Lara a Sr.ª Presidente informou que o 
número de candidaturas foi de 105, mas não tem ainda os dados (que já pediu ao 
técnico) das que estão em condições de apoiar. Sabe que algumas necessitam de 
alguns documentos e noutros casos os munícipes têm pequenas dívidas ao 
município, que terão de regularizar. 
Logo que tudo esteja em condições de os processos serem pagos, a Divisão 
Financeira pagará. 

• Parque de Merendas da Portela – é da Junta de Freguesia, mas tomou nota e vai ver 
com a Sr.ª Presidente. 

• Manilhas – também tomou nota para se ver. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho, 
que depois de cumprimentar todos os que acompanham esta reunião, e especialmente 
os munícipes, referiu o seguinte: 
 

• Arqt.º Ricardo Santos – inscreveu-se nesta reunião, não esteve presente, mas 
enviou a sua intervenção escrita e pediu à Sr.ª Presidente que desse conta 
publicamente do seu e-mail.  
A Sr.ª Presidente não o fez, e então ela própria, como faz com outros munícipes, vai 
fazê-lo. 
Seguidamente a Sr.ª Vereadora leu o e-mail do Arqt.º Ricardo Santos. 

• Ratazanas – já aqui foi colocada a questão, há em todo o lado, mas na Marinha 
Grande elas andam em convívio com as pessoas e as crianças, porque não se 
previne.  
Parece-lhe que fazer só a desratização é pouco, é preciso ver de onde vêm. A 
própria água está parada e por isso inquinada, pelo que sugeriu que a Sr.ª 
Presidente determine a análise às águas e a origem das ratazanas. 

• Cemitérios – a Sr.ª Presidente e a Sr.ª Vereadora Célia devem ser as únicas 
pessoas que acham que os cemitérios estão bem, uma vez que pululam pelas redes 
sociais as queixas. O serviço está a ser feito por uma empresa, mas a 
responsabilidade é da Câmara, que deve atuar. 

• Mail’s de munícipes – já foram enunciados pelos seus colegas e deverão ser 
respondidos aos munícipes. 

• Plantações no Tremelgo, no talhão “Parlamento” – foram feitas com pompa e 
circunstância, mas está tudo a secar. Na altura faz-se a fotografia, faz-se o show-off 
e depois não se faz mais nada. 

• Parabéns – o que é que a Sr.ª Presidente vai fazer agora com os medalhados do 
Desportivo Náutico? Se tivesse aceite a sugestão de se fazer uma Gala para estes 
atletas, seriam todos homenageados, com um cariz de parabenização sentida, com 
uma lembrança do Município (uma medalha ou qualquer outra lembrança), para o 
atleta se sentir reconhecido e agraciado.  
Mas não, são cerimónias pesadas, com palavras de circunstância, que não são 
sentidas e que são sempre feitas depois de as pessoas se queixarem. 

• ACM – na última reunião a Sr.ª Presidente disse que ia trazer a esta o assunto do 
clube, mas infelizmente não o fez nem lhe disse nada, apesar de lhe ter garantido 
que vinha. Lamenta! 
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• Multibanco em S. Pedro – continua por resolver. A colocação de Multibanco não é da 
competência da Câmara, mas o que lá existia foi retirado para as obras e deveria ter 
sido acautelada em devido tempo a sua recolocação. É lamentável o que está a 
suceder este verão. 

• Arqt.º Ricardo Santos – pretende saber a quem foi dirigido esse despacho de 20 de 
julho e que resposta obteve dos serviços? 

• Qual a estratégia local para a habitação na Marinha Grande? Presume que exista! 

• Conservatórias – ouviu dizer que dia 20 de agosto seria a inauguração oficial das 
Conservatórias no Atrium.  
Quer que a Sr.ª Presidente confirme esta data, para que os Vereadores que cá 
estejam (ela não vai estar, estará de férias) possam estar presentes. 

 

• Pretende consultar estes 2 processos hoje, durante a reunião: 

→ Instalação das Conservatórias no Atrium – já anteriormente tinha pedido para 
consultar; 

→ Também tinha pedido para consultar o processo da Adutora, desde o seu início 
até agora, porque passa lá muitas vezes e vê que a obra está parada muitas 
vezes. Quer saber o que realmente se passa. 
 

• Já há atendimento presencial e não está a ser praticado na CMMG. 
 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte à Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho: 
 
Efetivamente o Arqt.º Ricardo enviou o e-mail que referiu, viu-o agora. 
 

A Sr.ª Vereadora Alexandra interrompeu e disse que o e-mail é do dia 13 de agosto. 
 

A Sr.ª Presidente disse que a Sr.ª Vereadora não está com atenção á reunião, porque já 
falou no assunto de a CMMG se constituir como assistente no processo quando respondeu 
à Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro. 
Aquilo que a Sr.ª Vereadora Alexandra leu na reunião chegou hoje, ao meio-dia, e por isso 
ainda não o leu. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho pediu para intervir em defesa da honra, e em 
resposta à afirmação da Sr.ª Presidente de que ela não está com atenção à reunião, quer 
dizer que o e-mail que leu, de 13 de agosto, diz no fim que pede que esta posição seja dada 
a conhecer na reunião de hoje. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que a Sr.ª Vereadora diz que ela não leu o e-mail do dia 13 de 
agosto, quando leu, e aquilo que disse é que não tinha lido o e-mail de hoje. Não percebe 
porque faz a defesa da honra e continua a dizer que ela não leu o e-mail, quando lhe está a 
dizer que leu. 
  
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente prosseguiu respondendo às seguintes questões: 
 

• Cemitérios – tem que ir verificar internamente e ver com a empresa. 

• WC’s do parque de merendas – são da responsabilidade da Junta de Freguesia.  

• Árvores do ICNF que morrem – são plantadas dentro do período das chuvas, mas 
não há rega na mata e é natural que algumas morram, mas fica feliz com as que 
vão nascendo. 

• Não faz referência á forma como foram recebidos os patinadores. 
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• ACM – sobre a vinda do processo a esta reunião, já teve oportunidade de 
esclarecer o clube que a informação financeira só estaria pronta quando o processo 
estivesse completo, e ainda não está, e por isso talvez tenha que vir a uma reunião 
extraordinária. 

• Multibanco em S. Pedro de Moel – também fica triste com a situação. Na sua 
perspetiva o assunto foi tratado com tempo, mas tem sido uma verdadeira “saga” a 
colocação desta ATM, que como não é financeiramente rentável para o banco, será 
paga pela Câmara. A entidade é a CGD, que tem sido contactada frequentemente, 
assim como a SIBS.  
De seguida leu o último e-mail da CGD, de 12 de agosto, que diz que o Multibanco 
será colocado dia 19 de agosto. Assim espera. 

• Processos das Conservatórias e Adutora – informou que já enviou para os serviços 
o pedido da Sr.ª Vereadora Alexandra, para que possa consultar estes processos. 

→ Atrium – está fechado há muitos anos e sempre foi vontade do PS instalar ali os 
serviços do IRN.  
Seguidamente enunciou as inúmeras reuniões que fez com os membros do 
Governo para que a obra fosse feita pela Câmara, por sugestão sua, e que os 
serviços do IRN ali pudessem ser instalados. 

→ Adutora – os materiais estão cá, as obras estão a decorrer com normalidade e 
atempadamente, e este executivo está a fazer a obra. 
 

• Estratégia local para a habitação – informou que foi dada indicação aos serviços 
para se lançar um estudo para este trabalho e para que se apresentasse uma 
proposta para a Marinha Grande. 

 

Na sequência desta informação da Sr.ª Presidente, a Sr.ª Vereadora Alexandra 
Dengucho ditou para a ata o seguinte requerimento, sobre a estratégia local para a 
habitação: 
“Face à existência de instruções dadas aos serviços no sentido de se lançar um estudo 
sobre a estratégia local de habitação para a Marinha Grande, assunto que achamos de vital 
importância e daí termos hoje colocado a questão, e face também aos dinheiros que aí vêm 
provenientes da chamada “bazuca”, solicitamos cópia de todo o expediente existente acerca 
deste assunto a fim de que o possamos acompanhar como é nosso dever. 
Mais solicito que a resposta a este pedido seja dada dentro do tempo estipulado na lei.” 
 

• Atendimento presencial – a Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que está a ser 
feito, sem marcação. 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que lhe parece que não é legal a 
marcação, a pessoa deve ser atendida assim que se apresente. 

 

• A Sr.ª Presidente informou que vai enviar para a Sr.ª Vereadora Alexandra os 
dados que aqui tem sobre a estratégia local para a habitação. 

 

• A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro pediu à Sr.ª Presidente resposta sobre a 
proposta que apresentou. Se a Câmara fizer a participação ao Ministério Público, 
tudo bem. Se não o fizer, os Vereadores do MpM fá-lo-ão, porque irão dar 
cumprimento ao Código Penal. 
 
A Sr.ª Presidente perguntou à Sr.ª Vereadora Ana se deliberam hoje sobre esta 
proposta e se estarão todos disponíveis para a votar fora da ordem do dia, ou então 
se virá numa próxima reunião extraordinária. 
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A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que não vê inconveniente que a 
proposta venha depois, devidamente estruturada, se todos entenderem que o 
deverão fazer, até porque têm 6 meses para o fazer. 
Nessa reunião também deveria trazer já bem definida a posição da Câmara 
relativamente ao pedido para se constituir como interessada no processo, até 
porque há Câmaras Municipais que defendem que não o devem fazer. 

 

• A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho voltou a questionar se se confirma a 
inauguração das Conservatórias no dia 20 de agosto. 
 

A Sr.ª Presidente disse que a inauguração é do IRN, mas vai ver se se confirma e 
depois informará. 

 
 
 

 

 

 
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 17:05 horas às 17:27 horas. 

 
 

 

 

 

 

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

 
1. Aprovação da ata n.º 9, da reunião ordinária realizada no dia 15 de março de 

2021 
 
512 - Presente a ata n.º 9, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 15 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. 
 
 

2. Aprovação da ata n.º 10, da reunião ordinária realizada no dia 29 de março de 
2021 

 
513 - Presente a ata n.º 10, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 29 de 
março de 2021, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
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A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 
 

3. Aprovação da ata n.º 11, da reunião ordinária realizada no dia 12 de abril de 
2021 

 
514 - Presente a ata n.º 11, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 12 de 
abril 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 

 
 

4. Resumo de Tesouraria do dia 10 de agosto de 2021 
 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia dez de agosto de dois mil e 
vinte e um, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Dotações Orçamentais”: 
15.271.385,71€ (quinze milhões, duzentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco 
euros e setenta e um cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

5. 12.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 
 
515 - Presente proposta da 12.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
9.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2021 no valor de 99.000,00 euros nos 
reforços e de 99.000,00 euros nas anulações. 
8.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal para 2021 no valor de 10.000,00 euros 
nos reforços e de 10.000,00 euros nas anulações. 
6.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2021 no valor de 89.000,00 
euros nos reforços e de 89.000,00 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 
8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação 
atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 
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Considerando que o art.º 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela 
Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações do Plano 
Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões, e que o mesmo 
conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual constam as despesas 
com as atividades mais relevantes da gestão autárquica. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 
12.ª Modificação ao Orçamento da Despesa de 2021, sob a forma de alteração, 
constituída pela 8.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2021 e 6.ª 
Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, nos termos da alínea d), do nº 1, do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.   
 
 
 
APROVISIONAMENTO 

 
 

6. P.A. N.º 65/2021 - AP/DDC – “Fornecimento de fichas de trabalho para alunos 
das escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico do concelho da Marinha 
Grande”. – Adjudicação 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira continua a questionar porque não se apoiam os alunos de 
outros graus de ensino. É discriminação, discorda, porque estes alunos precisam, enquanto 
se estão a apoiar outros que, felizmente, têm condições. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra esclareceu que o entendimento é que todos os alunos 
merecem ser apoiados. Por outro lado, neste nível de ensino do secundário há professores 
que não usam as fichas, utilizam outros materiais. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino referiu que a CDU defende que esta medida seja a nível 
nacional, porque defendem a universalidade do ensino. 
A nível local entendem que deve ser feito para todos, não discriminando os que têm mais ou 
menos posses. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta. 
 
516 - Presente o processo de aquisição nº 65/2021 – AP/ DDC, com o objeto “Fornecimento 
de fichas de trabalho para alunos das escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico do 
concelho da Marinha Grande”, realizado de acordo com deliberação camarária de 19 de julho 
de 2021, acompanhado de relatório final do júri, datado de 10 de agosto de 2021, no qual se 
propõe a adjudicação, face ao critério de adjudicação definido, nomeadamente o critério da 
proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de monofator, designadamente o 
mais baixo preço por lote, às propostas apresentadas pelo concorrente Livraria e Papelaria 
Nova, Lda, no valor de 77.294,65€, para o lote 1, no valor de 68.453,16€, para o lote 2 e no 
valor de 28.182,06€, para o lote 3, todos acrescidos de I.V.A. à taxa legal em vigor, por se 
tratarem das propostas que apresentam o mais baixo preço, para cada um dos lotes. 
 
Face ao exposto e depois de analisado o processo de aquisição n.º 65/2021-AP/DDC, a 
Câmara Municipal, concordando com as conclusões do relatório de final, delibera, nos  
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termos dos artigos 73.º, n.º 1 e 148º, n.º 4, ambos do Código dos Contratos Públicos e 
de acordo com o artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e de 
acordo com o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, 
aprovar a proposta constante do referido relatório final e consequentemente: 
 
➢ Adjudicar o “Fornecimento de fichas de trabalho para alunos das escolas do 

1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico do concelho da Marinha Grande”, face ao 
critério de adjudicação definido, nomeadamente o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, na modalidade de monofator, 
designadamente o mais baixo preço por lote, às propostas apresentadas pelo 
concorrente Livraria e Papelaria Nova, Lda, NIPC 500 424 128, no valor de 
77.294,65€, para o lote 1, no valor de 68.453,16€, para o lote 2 e no valor de 
28.182,06€, para o lote 3, todos acrescidos de I.V.A. à taxa legal em vigor, por 
se tratarem das propostas que apresentam o mais baixo preço, para cada um 
dos lotes. 

➢ Notificar o adjudicatário Livraria e Papelaria Nova, Lda, NIPC 500 424 128, para 
apresentarem os documentos de habilitação identificados no programa de 
procedimento. 

➢ Aprovar a minuta do contrato, referente aos lotes 1, 2 e 3, de acordo com o 
artigo 98º, nº1 do Código dos Contratos Públicos.  

➢ Designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Paula Sardinha, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Maria José Andrade. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

7. P.A. N.º 78/2021-AP/DDC – “Confeção, fornecimento e transporte de 
alimentação escolar e lanches, em regime de confeção local, refeições a 
quente e refeições em takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do 
concelho da Marinha Grande para o ano letivo 2021/2022” - Adjudicação 

 
517 - Presente o processo de aquisição nº 78/2021 – AP/ DDC, com o objeto “Confeção, 
fornecimento e transporte de alimentação escolar e lanches, em regime de confeção local, 
refeições a quente e refeições em takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho 
da Marinha Grande para o ano letivo 2021/2022”, realizado de acordo com deliberação 
camarária de 19 de julho de 2021, acompanhado de relatório final do júri, datado de 13 de 
agosto de 2021, no qual se propõe a adjudicação, face ao critério de adjudicação definido, 
nomeadamente o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de 
monofator, designadamente o mais baixo preço por lote, às propostas apresentadas pelo 
concorrente Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A., no valor de 
391.885,80€, para o lote 1 e no valor de 452.226,30€, para o lote 2, ambos acrescidos de 
I.V.A. à taxa legal em vigor, por se tratarem das propostas que apresentam o mais baixo 
preço, para cada um dos lotes. 
 
Face ao exposto e depois de analisado o processo de aquisição n.º 78/2021-AP/DDC, a 
Câmara Municipal, concordando com as conclusões do relatório de final, delibera, nos 
termos dos artigos 73.º, n.º 1 e 148º, n.º 4, ambos do Código dos Contratos Públicos e 
de acordo com o artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e de 
acordo com o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, 
aprovar a proposta constante do referido relatório final e consequentemente: 
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➢ Adjudicar a “Confeção, fornecimento e transporte de alimentação escolar e 
lanches, em regime de confeção local, refeições a quente e refeições em 
takeaway para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha Grande 
para o ano letivo 2021/2022”, face ao critério de adjudicação definido, 
nomeadamente o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na 
modalidade de monofator, designadamente o mais baixo preço por lote, às 
propostas apresentadas pelo concorrente Uniself - Sociedade de Restaurantes 
Públicos e Privados, S.A., NIPC 501 323 325, no valor de 391.885,80€, para o 
lote 1 e no valor de 452.226,30€, para o lote 2, ambos acrescidos de I.V.A. à 
taxa legal em vigor, por se tratarem das propostas que apresentam o mais 
baixo preço, para cada um dos lotes. 

➢ Notificar o adjudicatário Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e 
Privados, S.A., NIPC 501 323 325, para apresentar os documentos de 
habilitação identificados no programa de procedimento.  

➢ Notificar o adjudicatário Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e 
Privados, S.A., NIPC 501 323 325, para prestar a caução no valor de 21.102,80 
euros, nos termos do disposto nas peças do procedimento. 

➢ Aprovar a minuta do contrato, referente aos lotes 1 e 2, de acordo com o artigo 
98º, nº1 do Código dos Contratos Públicos.  

➢ Designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Maria José Andrade, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Paula Sardinha. 

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

 
 

8. P.A. N.º 116/2020-AP/DGT – Elaboração de Projetos de Arquitetura e 
Especialidades para a Nova Piscina Municipal da Marinha Grande – 
APROVAÇÃO DO ANTEPROJETO 

 
A Sr.ª Presidente mostrou a projeção das imagens da nova piscina, e solicitou a presença 
do técnico da Divisão de Gestão do Território, Arqt.º Miguel Figueiredo, que esclareceu 
o seguinte, em resposta à questão do Sr. Vereador Aurélio Ferreira, sobre as paredes 
viradas para os campos de ténis, serem ou não em vidro: 
 

Na 1.ª solução estavam previstas em madeira, o que ia onerar muito com a sua manutenção. 
Pediu-se uma nova solução e eles apresentaram painéis em betão, com lamelas verticais. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que estamos na terra do vidro, pelo que pergunta se 
não seria possível colocar uma vidraça? Será que ainda é possível discutir este assunto? 
 
O Arqt.º Miguel Figueiredo disse que sim, como donos da obra ainda é possível, mas 
lembrou que é ali que vai estar a componente técnica e que convém não estar “devassada”. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu ainda que se sentia mais confortável se no processo 
estivesse um parecer da Federação Nacional de Natação, com a confirmação de que tem as 
dimensões necessárias para provas nacionais e internacionais. É possível ter este parecer? 
 
O Arqt.º Miguel Figueiredo disse que sim, é possível ter esse parecer, até porque ele teria 
de ser sempre pedido. Poderá ser já feito agora. 
 
A Sr.ª Presidente disse que concordava e que vai ser pedido por escrito. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que gosta do aspeto clean no exterior e 
gostaria que tivesse continuação no interior. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que não a choca que haja cor no lado de 
dentro, e que até acharia interessante que uma das paredes tivesse qualquer forma de 
divulgação do vidro, dos moldes, das praias, para ser visto por quem nos visitasse. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira perguntou se as suas questões vão ser consideradas. 
 
A Sr.ª Presidente disse que o pedido do parecer vai ser feito. 
O Arqt.º Miguel Figueiredo disse que tomou nota das questões e vai colocá-las aos 
projetistas e depois transmitirá. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira perguntou ainda se a Câmara fez alguma candidatura a 
financiamentos comunitários. 
 
A Sr.ª Presidente disse que não, porque não há avisos abertos para este fim. 
 
O Sr. Vereador Aurélio ferreira disse que se trata de um investimento muito grande e que 
se poderia tentar encontrar uma forma de arranjar financiamento. 
 
A Sr.ª Presidente disse que da pesquisa que fez com a CCDR não tem conhecimento, mas 
está aberta a sugestões e ideias. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
518 - Presente informação técnica MF_41_2021, da Divisão de Gestão do Território, datada 
de 11 de agosto de 2021, que se dá por integralmente reproduzida e fica anexa, propondo a 
aprovação do Anteprojeto dos “Projetos de Arquitetura e Especialidades para a Nova Piscina 
Municipal da Marinha Grande”; 
 
Presente o Anteprojeto de Arquitetura e especialidades da nova Piscina Municipal, elaborado 
por Julião Azevedo, Arquitetos Lda, no âmbito do processo de aquisição nº 116/2020 – 
AP/DGT, composto pelos seguintes elementos: 

- Arquitetura, Plano de Acessibilidades; 
- Estruturas, Fundações e Escavação e Contenção Periférica; 
- Instalações, Equipamentos e Sistemas de Águas e Esgotos Residuais Domésticos e 

Pluviais; 
- Instalações, Equipamentos e Sistemas Elétricos; 
- Instalações, Equipamentos e Sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar 

Condicionado; 
- Sistemas de Segurança Integrada; 
- Projeto de Segurança Contra Risco de Incêndio (SCIE); 
- Instalações Eletromecânicas; 



 

Página 23 de 52 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 16/08/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
- O presente anteprojeto assegura o cumprimento integral das disposições contidas no 
Código de Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
assim como o estipulado na portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho e outras normas técnicas 
e legislação em vigor.  
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa, o anteprojeto e todos 
os elementos apresentados e, de acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea f) 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera APROVAR o 
Anteprojeto da Nova Piscina Municipal da Marinha Grande 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

9. Req.º nº 1203/20, datado de 2020/11/03 - Proc.º n.º 299/18, datado de 2018/07/23 
– AQUECILIZ, S.A. 

 
519 - Presente pedido com o registo n.º 1203/20, datado de 03/11/2020, relativo a 
construção de um edifício destinado a comércio, serviços, armazém e respetivos 
muros de vedação, no prédio sito na rua de Leiria, Embra, registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 770, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo n.º 1270, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 299/18, com data de entrada de 23/07/2018, apresentado por AQUECILIZ 
SA, com o NIPC 504 593 790, com sede na rua das Flores, n.º 17, Grinde, freguesia de 
Caranguejeira e concelho de Leiria, a solicitar a aprovação do projeto de arquitetura; 
 
Presente parecer favorável emitido pela Infraestruturas de Portugal (IP) a 1/09/2020; 
 
Presente processo de licenciamento de obras de urbanização, com o n.º 443/20, datado de 
3/11/2020, aprovado em reunião de Câmara de 12/04/2021; 
 
Presente informação técnica, datada de 30/06/2021, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura apresentado em condições de ser aprovado. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura relativo à construção de um edifício destinado a comércio, 
serviços, armazém e respetivos muros de vedação, no prédio sito na rua de Leiria, 
Embra, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
770, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 1270, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 299/18, com data de 
entrada de 23/07/2018, apresentado por AQUECILIZ SA, com o NIPC 504 593 790, com 
sede na rua das Flores, n.º 17, Grinde, freguesia de Caranguejeira e concelho de Leiria, 
com os seguintes condicionalismos: 
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1.- Apresentação dos projetos de especialidade aplicáveis no prazo de 6 meses a 
contar da data da notificação da presente deliberação, nos termos do disposto no n.º 4 
do art.º 20º do RJUE; 
 
2.- Celebração, com a Câmara Municipal, de contrato relativo à realização dos 
trabalhos necessários à execução das infraestruturas viárias e de saneamento, 
decorrentes da presente operação urbanística, e prestar caução adequada à realização 
desses trabalhos, de acordo com o estabelecido no âmbito do processo de obras de 
urbanização n.º 443/20, aprovado em reunião de Câmara de 12/04/2021, nos termos do 
artigo n.º 53º do mesmo diploma legal; 
 
Delibera, igualmente, informar que nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 25º do 
RJUE, com a realização das obras de urbanização o requerente beneficiará de redução 
proporcional das taxas urbanísticas devidas pela presente operação urbanística; 
 
Delibera ainda aceitar a cedência de 503,30 m2, para arruamento público, provenientes 
do terreno sobre o qual se irá proceder à presente operação urbanística, registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande com o n.º 770 e inscrito na Matriz 
Predial Rústica da Marinha Grande sob o artigo n.º 1270. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

10. Req.º nº 615/21, datado de 2021/08/06 - Proc.º n.º 51/21, datado de 2021/03/10 - 
BEFOREPERFECTION – UNIPESSOAL, LDA 

 
520 - Presente pedido com os registos n.º 173/21, 511/21, 512/21 e 615/21, respetivamente 
datados de 10/03/2021, 09/07/2021, 09/07/2021 e 09/08/2021, relativos ao licenciamento 
de um posto de abastecimento de combustíveis a instalar na margem esquerda (sul) da 
EN 242, ao Km 9+894, Embra, Marinha Grande, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 757 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 4598, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 51/21, com data de entrada de 10/03/2021, apresentado por 
BEFOREPERFECTION – UNIPESSOAL, LDA, com o NIPC 510 689 728, com sede na 
avenida do Brasil, n.º 151, 1º Esq., freguesia de Alvalade e concelho de Lisboa, solicitando a 
sua aprovação; 
 
Presente ofício da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), de 2/06/2021, com a 
referência 0062/10/10/196/DICC/DSC/2020, no qual é comunicada a aprovação, por 
despacho de 19/05/2021, do projeto de instalação do posto de combustíveis; 
 
Presentes pareceres favoráveis da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que emitiu as 
licenças de utilização dos recursos hídricos n.º L013448.2021.RH4A, L013462.2021.RH4A e 
L013460.2021.RH4A, todas com início a 9/08/2021 e válidas até 08/08/2026, respeitantes a 
separador de hidrocarbonetos com separador de lamas e filtro coalescente, separador de 
hidrocarbonetos com separador de lamas e filtro coalescente seguido de poço absorvente n.º 
3 e fossa séptica seguida de reservatório estanque, respetivamente; 
 
Presente parecer favorável da Infraestruturas de Portugal, que emitiu a licença n.º 
2442LRA210311, a 15/04/2021; 
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Presente parecer favorável da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC), datada de 07/04/2021; 
 
Presente informação técnica, datada de 06/07/2021, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 10/08/2021, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo à 
construção e instalação de um posto de abastecimento de combustíveis a executar na 
margem esquerda (sul) da EN 242, ao Km 9+894, Embra, Marinha Grande, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 757 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 4598, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 51/21, com data de 
entrada de 10/03/2021, apresentado por BEFOREPERFECTION – UNIPESSOAL, LDA, 
com o NIPC 510 689 728, com sede na avenida do Brasil, n.º 151, 1º Esq., freguesia de 
Alvalade e concelho de Lisboa. 
 
Mais delibera INFORMAR o requerente que deverá requerer a emissão do respetivo 
alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários, nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, no prazo de um ano a contar da respetiva 
notificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

11. Req.º nº 605/21, datado de 2021/08/04 - Proc.º n.º 187/21, datado de 2021/08/04 - 
REGANAZARÉ, S.A. 

 
521 - Presente requerimento com o registo n.º 605/21, datado de 04/08/2021, relativo a 
pedido de informação prévia para a criação de uma unidade industrial de produção de 
hidrogénio, a instalar na rua Quinta da Lagoínha, Comeira, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, nos prédios registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob 
os n.º 2942, 4266 e 15798, e inscritos, respetivamente, na matriz predial rústica sob os 
artigos n.º 2312 e 2313, e na matriz predial urbana sob o artigo n.º 18530, todos da freguesia 
e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo n.º 187/21, com data de entrada 
de 04/08/2021, apresentado por REGANAZARÉ, S.A., com o NIPC 516187678, com sede 
na rua São João da Mata, n.º 59, R/C, freguesia da Estrela, concelho de Lisboa; 
 
Presente informação técnica, datada de 10/08/2021, que atesta ser viável, com 
condicionalismos, a pretensão apresentada. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
INFORMAR, nos termos do artigo 16.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, ser viável a criação de uma unidade  
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industrial de produção de hidrogénio, a instalar na rua Quinta da Lagoínha, Comeira, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, nos prédios registados na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob os n.º 2942, 4266 e 15798, e inscritos, 
respetivamente, na matriz predial rústica sob os artigos n.º 2312 e 2313, e na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 18530, todos da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, nos termos constantes no processo n.º 187/21, com data de entrada de 
04/08/2021, apresentado por REGANAZARÉ, S.A., com o NIPC 516187678, com sede na 
rua São João da Mata, n.º 59, R/C, freguesia da Estrela, concelho de Lisboa, devendo o 
respetivo processo de licenciamento, a apresentar, contemplar e assegurar os 
seguintes condicionalismos: 
1.- Assegurar a extensão das redes públicas de saneamento doméstico, existente a 
180,00 m a norte do terreno objeto da presente operação urbanística, devendo para o 
efeito apresentar o respetivo processo de execução de obras de urbanização, 
instruído e elaborado nos termos do RJUE e da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril; 
 
2.- Cumprir a legislação aplicável, nomeadamente a respeitante à avaliação de impacto 
ambiental, publicada pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a redação 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, assim como o Sistema 
de Indústria Responsável (SIR), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 
de agosto, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2015 de 11 de maio. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

12. Req.º nº 603/21, datado de 2021/08/03 - Proc.º n.º 274/20, datado de 2020/08/12 – 
Maria Odete Paiva Carqueijeiro – Cabeça de Casal da Herança de 

 
522 - Presente requerimento com o n.º 603/21, datado de 03/08/2021, a solicitar a 
autorização de utilização o edifício destinado a habitação, sito na Rua dos Pinheiros, n.º 5, 
freguesia de Vieira de Leiria, cuja construção foi licenciada no âmbito do processo camarário 
n.º 274/20, titulada pelo alvará de obras de legalização n.º 38/21, emitido em 26/07/2021. 
 
Presente parecer técnico datado de 05/08/2021, bem como despacho da Srª Presidente da 
Câmara Municipal, de 05/08/2021, a determinar a realização da vistoria prevista no n.º 6 do 
artigo 57.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha 
Grande, em vigor. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito na Rua dos Pinheiros, n.º 5, freguesia 
de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, propriedade da herança aberta por 
óbito de Maria Odete Paiva Carqueijeiro, com o NIF 745835520, com a seguinte 
composição: 
  
Membros efetivos: 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra 
 
Membros suplentes: 
Engenheiro Rui Vicente 
Engenheira Tânia Dimas 
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Arquiteto Ricardo Santos  
Arquiteta Ana Pinhal   
Fiscal Carlos Duarte 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

13. Req.º nº 503/01, datado de 2021/07/07 - Proc.º n.º 919/02, datado de 2002/10/15 – 
Aníbal Cardoso Oliveira 

 
523 - Presente requerimento com o n.º 503/21, datado de 07/07/2021, a solicitar a 
autorização de utilização o edifício destinado a habitação, sito na Fonte Santa, freguesia de 
Marinha Grande, cuja construção foi licenciada no âmbito do processo camarário N.º 919/02, 
titulada pelo alvará de construção n.º 463/03, emitido em 30/07/2021. 
 
Presente parecer técnico datado de 05/08/2021, bem como despacho da Sra Presidente da 
Câmara Municipal, datado de 10/08/2021, a determinar a realização da vistoria prevista na 
alínea a) 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, considerando que o pedido não se encontra instruído com termo de 
responsabilidade subscrito pelo técnico diretor de obra. 
 
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 Fonte Santa, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, propriedade de Aníbal Cardoso Oliveira, com o NIF 172057450, 
com a seguinte composição: 
 
Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra  
 
Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Engenheira Tânia Dimas 
Arquiteto Ricardo Santos 
Arquiteta Ana Pinhal 
Fiscal Carlos Duarte 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto,  
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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. 
 
 

14. Req.º nº 551/21, datado de 2021/07/20 - Proc.º n.º 172/21, datado de 2021/07/20 – 
Florinda Maria da Silva Lopes 

 
524 - Presente requerimento com o n.º 551/21, datado de 20/07/2021, a solicitar a 
autorização de utilização o edifício destinado a habitação, sito na Fonte Santa, freguesia de 
Marinha Grande, cuja construção foi licenciada no âmbito do processo camarário n.º 432/70, 
titulada pelo alvará de construção n.º 650, emitido em 09/10/1970, com alterações 
licenciadas no âmbito do processo camarário n.º 1038/1984, tituladas pelo alvará de obras 
n.º 30, de 09/01/1984. 
 
Presente parecer técnico datado de 05/08/2021, bem como despacho da Sra Presidente da 
Câmara Municipal, datado de 05/08/2021, a determinar a realização da vistoria prevista na 
alínea a) 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, considerando que o pedido não se encontra instruído com termo de 
responsabilidade subscrito pelo técnico diretor de obra. 
 
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 Fonte Santa, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, propriedade de Aníbal Cardoso Oliveira, com o NIF 172057450, 
com a seguinte composição: 
 
Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra  
 
Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Engenheira Tânia Dimas 
Arquiteto Ricardo Santos 
Arquiteta Ana Pinhal 
Fiscal Carlos Duarte 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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15. Req.º nº 531/21, datado de 2021/07/15 - Proc.º n.º 244/17, datado de 2017/06/13 – 
Arménio dos Prazeres Batista 

 
525 - Presente requerimento com o n.º 531/21, datado de 15/07/2021, a solicitar a 
autorização de utilização o edifício destinado a indústria, sito na Rua das Andorinhas, n.º 23, 
freguesia de Marinha Grande, cuja construção foi licenciada no âmbito do processo 
camarário n.º 244/17, titulada pelo alvará de obras de ampliação n.º 71/18, emitido em 
01/10/2018. 
 
Presente parecer técnico datado de 04/08/2021, bem como despacho da Srª Presidente da 
Câmara Municipal, de 10/08/2021, a determinar a realização da vistoria prevista no n.º 6 do 
artigo 57.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha 
Grande, em vigor. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito na Rua das Andorinhas, n.º 23, 
freguesia de concelho de Marinha Grande, propriedade de Arménio dos Prazeres 
Batista, com o NIF 153403217, com a seguinte composição: 
 
Membros efetivos: 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra 
 
Membros suplentes: 
Engenheiro Rui Vicente 
Engenheira Tânia Dimas 
Arquiteto Ricardo Santos  
Arquiteta Ana Pinhal   
Fiscal Carlos Duarte 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

16. Req.º nº 1268/13, datado de 2013/08/13 - Proc.º n.º 370/12, datado de 2012/12/19 
– Silvia Maria Jerónimo Calado 

 
526 - O presente processo refere-se ao pedido de licenciamento de construção de um 
muro de vedação, a que foi atribuído o número de processo 370/12, registado em 
19/12/2012, incidente sobre um prédio urbano sito  na  Rua  dos  Fetos,  lugar  de  Figueiras,  
freguesia  de Marinha  Grande,  descrito  na  Conservatória  do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 9975, apresentado por SILVIA MARIA JERÓNIMO CALADO, com o  NIF  
195483049,  com  residência  na  Rua  Sociedade  de  Beneficência  e  Recreio 1.º  de  
Janeiro,  lugar  de Camarnal, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
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Considerando: 
- Presente parecer técnico, datado de 2021/08/05, referindo que se verifica que não foram 
apresentados os  projetos  de  especialidades  e  outros  estudos necessários  à  execução  
da  obra no  prazo  de  seis  meses  a  contar  da  notificação  do  ato que  aprovou  o projeto 
de arquitetura, ou no prazo de suspensão previsto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16  de  dezembro,  que  aprovou  o  regime Jurídico de Urbanização e  Edificação, foi  
submetida  a deliberação  camarária tomada  na  reunião de  2014/04/03, a declaração de 
caducidade, com Audiência Prévia  do  interessado,  ao  abrigo do previsto no  Código  do 
Procedimento Administrativo, tendo a requerente sido  notificada  através  do  nosso  oficio  
n.º  3475/14, dado de 2014/04/03 e rececionado em 2014/04/09. 
 
- Que a requerente tinha até ao dia 2014/05/01 para apresentar, em sede de audiência 
prévia, as alegações que entendesse pertinentes, relativamente ao projeto de decisão de 
declaração de caducidade do ato de aprovação do projeto de arquitetura. 
 
- Que na presente data se encontram reunidas as condições, impostas por lei para ser 
declarada a caducidade do ato de aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Assim, face ao tempo decorrido, a Câmara Municipal delibera: 
DECLARAR a caducidade da aprovação de arquitetura do processo em apreço e 
DETERMINAR o respetivo arquivamento do mesmo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

17. E/3817/2021 - 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. 

 
527 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/3817/2016, datado de 
2021/04/07, de ocupação da via pública, apresentado por LUSITANIAGÁS - COMPANHIA 
DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, com a referência 451_2021, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo na Rua Manuel Dinis Parreira, n.º 31-B, 
freguesia de Vieira de Leiria, numa extensão de 5,00m; na Rua 1.º de Maio, n.os 15-17, lugar 
de Amieirinha, numa extensão de 7,00m, na Rua Ilídio de Oliveira Guerra, n.º 12, lugar de 
Ordem, numa extensão de 5,00m e na Rua Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º de 
Janeiro, n.º 80, lugar de Ordem, numa extensão de 1,00m, todas na freguesia de Marinha 
Grande e concelho de Marinha Grande, num total de 18,00 metros de pavimentos e 
passeios. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos, datado de 
2021/05/25, sobre o assunto. 
 
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 para abertura 
de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo na Rua Manuel Dinis Parreira, n.º 31-B,  
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freguesia de Vieira de Leiria, numa extensão de 5,00m; na Rua 1.º de Maio, n.os 15-17, 
lugar de Amieirinha, numa extensão de 7,00m, na Rua Ilídio de Oliveira Guerra, n.º 12, 
lugar de Ordem, numa extensão de 5,00m e na Rua Sociedade de Beneficência e 
Recreio 1.º de Janeiro, n.º 80, lugar de Ordem, numa extensão de 1,00m, todas na 
freguesia de Marinha Grande, ambas deste concelho de Marinha Grande, num total de 
18,00 metros de pavimentos e passeios, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

18. E/5294/2021 - 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. 

 
528 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/5294/2021, datado de 
14/05/2021, 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, a levar a cabo em Rua dos Cravos, Rua Forno da Telha e 
Rua Quinta das Nespereiras, da freguesia de Marinha Grande, e na Rua Professor 
Gilberto Correia Roseiro, da freguesia de Vieira de Leiria. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 27/05/2021, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 14/06/2021 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 dos Cravos, Rua Forno  
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da Telha e Rua Quinta das Nespereiras, da freguesia de Marinha Grande, e na Rua 
Professor Gilberto Correia Roseiro, da freguesia de Vieira de Leiria, 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 
RMEUMG - Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município 
da Marinha Grande, em vigor, e demais legislação aplicável. 

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

 
 

19. CP N.º 21/2019 - REABILITAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO NO BAIRRO MUNICIPAL 
SOCIAL DE CASAL DE MALTA” – APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS 

AJUSTADO. 

 
529 - Presente Plano de Trabalhos ajustado e respetivo Cronograma Financeiro 
apresentados pela firma “CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA”, no seguimento do 
contrato de empreitada designada por “REABILITAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO NO 
BAIRRO MUNICIPAL SOCIAL DE CASAL DE MALTA”. 
 
Presente informação técnica com a ref.ª MC- 05/2021, datada de 11 de agosto de 2021, que 
propõe a aprovação do plano de trabalhos ajustado à consignação da empreitada. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços na 
informação técnica com a ref.ª MC- 05/2021, que fica anexa e aqui se dá por 
integralmente reproduzida, e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do art. 361º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, na versão 
aplicável, no âmbito do contrato de empreitada “REABILITAÇÃO NO ESPAÇO 
PÚBLICO NO BAIRRO MUNICIPAL SOCIAL DE CASAL DE MALTA”, em que é 
cocontratante a firma “CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA”, delibera aprovar o 
plano de trabalhos ajustado. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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20. CP N.º 21/2019 - REABILITAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO NO BAIRRO MUNICIPAL 
SOCIAL DE CASAL DE MALTA” – SUSPENSÃO PARCIAL DOS TRABALHOS. 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira perguntou que alterações foram estas para suspender os 
trabalhos e porque não foram vistas no projeto? 
 
A Sr.ª Presidente disse que são os trabalhos complementares que estão identificados nos 
anexos do ponto 40 desta reunião. 
 
Seguidamente pediu a presença da Chefe da Divisão de Gestão do Território, Dr.ª Inês 
Marrazes, que informou que no ponto 40 estão identificados os trabalhos complementares, 
os chamados “erros e omissões” de projeto, relacionados com a rede de águas e 
pavimentos, cujas quantidades não estariam corretas e não seriam as necessárias. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação este ponto, que está interligado 
com o ponto 40: 
 
530 - Presente informação da DQV, com a ref.ª MC-04/2021, de 10 de agosto, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a suspensão parcial da obra de “REABILITAÇÃO NO 
ESPAÇO PÚBLICO NO BAIRRO MUNICIPAL SOCIAL DE CASAL DE MALTA”, 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 
“REABILITAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO NO BAIRRO MUNICIPAL SOCIAL DE CASAL 
DE MALTA”, em que é cocontratante a firma “CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA”, 
delibera suspender parcialmente a obra, por um período estimado de 60 dias, com 
efeitos a partir de 28 de julho de 2021, devido à “necessidade de estudar alterações a 
introduzir ao projeto”. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

21. “REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE 

PICASSINOS – FASE 3 – CP12/2020” – PRORROGAÇÃO GRACIOSA. 

 
531 - Presente pedido de prorrogação do prazo da empreitada de “REDE DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE 

PICASSINOS – FASE 3”, apresentado consórcio Civibérica, S.A./ Pinto & Bráz, Lda, por um 
período de 60 dias. 
 

Presente informação da DQV, com a ref. ª SMV/25/2021, de 10 de agosto, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo, ao abrigo do disposto 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 60 dias, fixando a data de conclusão da obra 
no dia 18 de outubro 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,  
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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 
“REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA DE 

PICASSINOS – FASE 3”, em que é cocontratante a firma “Civibérica, S.A./ Pinto & Bráz, 
Lda”, delibera conceder uma prorrogação graciosa do prazo de execução da obra, 
pelo período de 60 dias. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

22. “INSTALAÇÃO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO DO IRN I.P. - MARINHA GRANDE - CP 

N.º 11/2020” – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 
 

532 - Presente informação da DQV, com a ref. ª SS/21/2021, de 11 de agosto, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a concessão de uma prorrogação graciosa do prazo de 
execução da obra de “INSTALAÇÃO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO DO IRN I.P. - 
MARINHA GRANDE”, por 47 dias. 
 

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 
“INSTALAÇÃO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO DO IRN I.P. - MARINHA GRANDE”, 
em que é cocontratante a firma “ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, L. DA”, delibera 
conceder uma prorrogação graciosa do prazo de execução da obra pelo período de 47 
dias, a contar do dia 30 de junho até ao dia 17 de agosto de 2021. 
 

A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

23. CP N.º 02/2020 - REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA/ DISTRIBUIDORA PICOTES - MARINHA 

GRANDE” – APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO. 

 
533 - Presente Plano de Trabalhos ajustado e respetivo Cronograma Financeiro 
apresentados pela firma “MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA”, no seguimento do contrato 
de empreitada designada por “REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA/ DISTRIBUIDORA 
PICOTES - MARINHA GRANDE”. 
 
Presente informação técnica com a ref.ª EM/04/2021, datada de 11 de agosto de 2021, que 
propõe a aprovação do plano de trabalhos ajustado à consignação da empreitada. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços na 
informação técnica com a ref.ª EM/04/2021, que fica anexa e aqui se dá por 
integralmente reproduzida, e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do art. 361º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, na versão 
aplicável, no âmbito do contrato de empreitada “REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA/ 
DISTRIBUIDORA PICOTES - MARINHA GRANDE”, em que é cocontratante a firma 
“MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA”, delibera aprovar o plano de trabalhos ajustado. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

 
 

24. Isenção do pagamento de taxas. 
 
534 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
O Núcleo da Liga dos Combatentes da Marinha Grande, solicitou à Câmara Municipal a 
isenção do pagamento das taxas municipais pela exumação das ossadas de José Manuel 
Simões Ferreira, inumado na sepultura n.º 10 do Talhão reservado à Liga dos Combatentes 
do Cemitério Municipal da Marinha Grande, e trasladação das mesmas para o ossário da 
Liga dos Combatentes, no mesmo cemitério. 
 
Presente a informação nº I/1534/2021, de 10 de agosto de 2021, fundamentada de facto e de 
direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha 
Grande. 
 
A Câmara Municipal pode isentar, nos termos da alínea i) do nº 3 do artigo 14.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, as inumações e 
exumações em sepulturas incluídas nos talhões reservados à Liga dos Combatentes, no 
cemitério municipal da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas no citado 
Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea i) do nº 3 do artigo 14.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera isentar, o Núcleo da Liga dos Combatentes da Marinha Grande, da taxa devida 
pela exumação das ossadas de José Manuel Simões Ferreira, inumado na sepultura n.º 10 
do Talhão reservado à Liga dos Combatentes do Cemitério Municipal da Marinha Grande, e 
trasladação das mesmas para o ossário da Liga dos Combatentes, no mesmo cemitério. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

25. Autorização para pagamento de taxas em prestações 
 
535 - Presente requerimento com registo de entrada E/8674/2021 em que Carla Manuela 
Rosário Sousa, solicita à Câmara Municipal o pagamento das taxas devidas pela ocupação 
do ossário n.º 27, do Cemitério de Casal Galego, no período compreendido entre 2011 e 
2020, inclusive, e o pagamento da taxa devida pela concessão do referido ossário a título 
perpétuo, no valor global de 1.454,30€, em 24 prestações mensais. 
 
Nos termos do nº 1 do artigo 17.º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha 
Grande, a Câmara Municipal pode autorizar o pagamento em prestações das taxas nele 
previstas, mediante requerimento fundamentado e acompanhado dos elementos previstos no 
n.º 2 do citado artigo. 
 
Contudo, e atendendo ao limite de prestações para valores de taxas superiores a 1.000,00€, 
fixado na alínea d) do n.º 1, do artigo 17º do Regulamento de Taxas do Municipais, a referida 
dívida apenas poderia ser paga em 12 prestações. 
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Presente a informação nº I/1528 de 10 de agosto de 2021, onde se confirma que o pedido 
está instruído e acompanhado dos elementos previstos no n.º 2 do artigo 17.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista no nº 1, alínea b) do artigo 17.º do 
Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal delibera 
autorizar à requerente identificada o pagamento do valor de 1.454,30€, em 24 
prestações mensais. 
 
Mais delibera anular as guias de receita n.º 1400 de 31/01/2011, no valor de 120,43€; n.º 
602 de 05/01/2012, no valor de 120,43€; n.º 1805 de 15/01/2013, no valor de 120,43€; n.º 
18470 de 06/10/2016, no valor de 361,29€; n.º 15199 de 12/12/2018, no valor de 240,86€; 
e n.º 4215 de 09/08/2021, no valor de 240,86€, para que sejam emitidas as guias de 
receita referentes às prestações. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU reiteraram a habitual declaração, em que propõem a 
revisão em baixa da Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, por não 
concordarem com os valores praticados atualmente. 
 
 

26. Autorização para pagamento de taxas em prestações 
 
536 - Presente requerimento com registo de entrada E/7887/2021 em que Regina Maria 
Joaquim Lameiras, solicita à Câmara Municipal o pagamento da taxa de concessão a título 
perpétuo da sepultura n.º 1223, do Cemitério de Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 
prestações mensais; 
 
Nos termos do nº 1 do artigo 17.º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha 
Grande, a Câmara Municipal pode autorizar o pagamento em prestações das taxas nele 
previstas, mediante requerimento fundamentado e acompanhado dos elementos previstos no 
n.º 2 do citado artigo. 
 
Presente a informação nº I/1532 de 10 de agosto 2021, onde se confirma que o pedido está 
instruído e acompanhado dos elementos previstos no n.º 2 do artigo 17.º do Regulamento e 
Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista no nº 1, alínea b) do artigo 17.º do 
Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal delibera 
autorizar à requerente identificada o pagamento da taxa de concessão a título 
perpétuo da sepultura n.º 1223, do Cemitério de Casal Galego, em 8 prestações 
mensais. 
 
Mais delibera anular a guia de receita nº 2308 de 31/05/2021, no valor de 1.000,00€, para 
que sejam emitidas as guias de receita referentes às prestações. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU reiteraram a habitual declaração, em que propõem a 
revisão em baixa da Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, por não 
concordarem com os valores praticados atualmente. 
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27. Emissão de licenças do direito de utilização privativa do domínio público 
marítimo 

 
A Sr.ª Presidente declarou o seu impedimento, dado que um dos requerentes é seu familiar, 
pelo que foi substituída pela Sr.ª Vice-Presidente, Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 
537 - Presente informação nº 1542/2021, do Balcão de Atendimento ao Munícipe, datada de 
11-08-2021, em anexo, com o enquadramento legal respeitante a esta matéria. 
 
Considerando que o Decreto-Lei nº 97/2018, de 27/11, vem concretizar o quadro de 
transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das praias marítimas, 
fluviais e lacustres e considera que as autarquias locais são uma estrutura fundamental para 
a gestão de serviços públicos numa dimensão de proximidade em consagração dos 
princípios da descentralização e da subsidiariedade, prevendo a participação dos municípios 
em domínios relacionados com o mar, nomeadamente as praias, face à sua importância em 
termos ambientais, sociais e económicos, em especial a nível local.  
 
Considerando que o artigo 1.º do diploma citado prevê que a gestão das praias marítimas, 
fluviais e lacustres integradas no domínio público hídrico do Estado são competência das 
autarquias locais, concretizando as áreas de intervenção no seu artigo 3.º. 
 
Considerando que a atribuição da gestão das praias aos municípios prevê, a defesa, de 
forma mais eficiente, dos interesses legítimos dos utentes e dos operadores económicos, 
bem como a integridade dos seus recursos naturais.  
 
Considerando que foram rececionados na Câmara Municipal os pedidos, que constam do 
quadro infra, para licenciamento de apoio de praia, para licenciamento de cerimónias de 
casamento no areal na Praia de S. Pedro de Moel e na Praia Velha. 
 

Ocupação de Domínio Público Marítimo 

      
Decreto Lei nº 
97/2018, de 27/11, 
que concretiza o 
quadro de 
transferência de 
competências para 
os órgãos 
municipais no 
domínio das praias 
marítimas, fluviais e 
lacustres 

Requerente Tipo de apoio balnear/área ocupada Período de ocupação 

Praia de S. Pedro de Moel - Cerimónias religiosas 

alínea a) do nº 3 
artigo 3.º  

Inês Rodrigues da 
Conceição Pereira 

Cerimónia de casamento a realizar no 
areal da Praia de S. Pedro de Moel com 
utilização de arco central, passadeira 
colocada desde os estrados até ao areal e 
colocação de cadeiras                   a) 04/09/2021 das 9:00h às 16:00h 

alínea a) do nº 3 
artigo 3.º  

Aurélio Manuel Domingues 
Lopes 

Cerimónia de casamento a realizar no 
areal da Praia de S. Pedro de Moel com 
colocação de alcatifa, flores, canas, mesa 
e três cadeiras. 18/09/2021 das 10:00h às 13:00h 

Praia Velha em S. Pedro de Moel - Cerimónias religiosas 

alínea a) do nº 3 
artigo 3.º  Ana Rita Rosa Neto 

Cerimónia de casamento no areal da Praia 
Velha e utilização de 50 m2 da área extra 
de esplanada com estrado de madeira, 
mesas e cadeiras na área contigua à 
esplanada do Restaurante Meraki 18/09/2021 

 
a) o local da cerimónia é Praia Velha e não Praia de S. Pedro de Moel. 
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Considerando que todos os pedidos foram objeto de parecer técnico favorável por parte da 
Capitania do Porto da Nazaré, conforme documentação anexa aos respetivos processos. 
 
Considerando que compete aos órgãos municipais o licenciamento dos apoios de praia ou 
similares nas zonas balneares e o licenciamento e autorização do fornecimento de bens e 
serviços e a prática de atividades desportivas e recreativas, conforme previsto nas alíneas a) 
e b) do nº 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei nº 97/2018, de 27/11. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista no artigo 5.º do Decreto-Lei nº 97/2018, de 
27/11, a Câmara Municipal delibera, emitir as licenças do direito de utilização privativa 
de domínio público marítimo, nos termos da alínea a) do nº 3 do artigo 3.º do Decreto-
Lei nº 97/2018, de 27/11, a todos os requerentes constantes no mapa supra, desde que 
cumpridos os condicionalismos no âmbito do contexto pandémico em vigor, à data da 
realização dos eventos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

 
 

28. Isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro – Judo Clube da Marinha 
Grande 

 
538 - Presente informação interna I/1321/2021, relativa a pedido de isenção de taxas de 
ingresso no Museu do Vidro remetido pelo Judo Clube da Marinha Grande – Centro de 
Cultura e Desporto, com o registo n.º E/7943/2021, datado de 16 de julho de 2021. A visita 
será realizada por um grupo de participantes no Campo de Treino / Estágio com a Seleção 
Nacional de JUDOWN no Dojop do Judo Clube da Marinha Grande, num total de cerca de 25 
pessoas, agendada para 24 de julho de 2021. 
 
Considerando que: 
- Que a alínea b), do n.º 3, 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 previstas no 
regulamento e respetiva tabela "(...) as associações culturais, desportivas ou recreativas 
legalmente constituídas se sem fins lucrativos, com sede no concelho da Marinha Grande, 
relativamente aos atos, factos ou atividades que se destinem diretamente à prossecução dos 
seus fins estatutários."; 
 
- Que define ainda a alínea a), do n.º 5, 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; 
 
- Que em anexo encontram-se os estatutos da associação, datados de 05 de março de 2004, 
e nos quais se pode ler no artigo 2.º “O Judo Clube da Marinha Grande – Centro de Cultura e 
Desporto é uma Associação sem fins lucrativos e tem por objecto social a prática e 
promoção do Judo, atividades culturais e desportivas.”; 
 
- Que a associação tem sede no concelho; 
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- Que com o documento em anexo está comprovada a natureza jurídica e a finalidade do 
Judo Clube da Marinha Grande – Centro de Cultura e Desporto. 
 
Considerando ainda que a Sra. Presidente, ao abrigo do artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro, em conjugação com alínea b), do n.º 3, do artigo 14.º, do regulamento e 
tabela de taxas e licenças do Município da Marinha Grande, autorizou o pedido nos termos 
propostos, uma vez que: 
- Não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal por impossibilidade 
temporal e logística; 
- A isenção estava prevista na alínea b), do n.º 3 do artigo 14.º, do regulamento e tabela de 
taxas e licenças do Município da Marinha Grande; 
- O requerente formalizou o pedido com documento que comprova a sua natureza jurídica e 
finalidade, tal como definido na alínea a), do n.º 5, do regulamento e tabela de taxas e 
licenças do Município da Marinha Grande; 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ratificar o despacho n.º 239/2021 da 
Sra. Presidente que isenta o Judo Clube da Marinha Grande – Centro de Cultura e 
Desporto do pagamento de taxas de ingresso no Museu do Vidro no dia 24 de julho de 
2021, para um total de cerca de vinte e cinco pessoas, conforme previsto no citado 
artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
 

29. Revisão do valor da renda mensal, correspondente à fração sita na Rua Prof. 
Melo Vieira, Bloco 7, 1.º Esq, Casal de Malta - Marinha Grande, por motivos de 
alteração na composição e nos rendimentos do agregado familiar. 

 
539 - Presente informação n.º 1296 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
14 de julho, do corrente ano, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da 
renda mensal da habitação em epígrafe.   
 
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n. º2 do art.º 27.º do Regulamento de 
atribuição, de gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande 
e a alínea a) do n.º1 do artigo 23.º da Lei n.º81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação 
atual, há lugar à revisão da renda a pedido do arrendatário nas situações de alteração na 
composição ou nos rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário comunicar o 
facto ao senhorio, no prazo máximo de 30 dias a contar da data de ocorrência; 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
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T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquilino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n. º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o 
artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à 
revisão do valor da renda do inquilino residente na fração identificada em epígrafe, 
sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR Andar/Bloco DATA 
CONTRATO 

RENDA/21 
(julho) 

RENDA/21 
(setembro) 

 
Rua Prof. Melo Vieira 

 
1.ºEsq, Bloco 7 

 
01/04/1974 

 
53,60€ 

 
37,95€ 

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

30. Apreciação de candidaturas apresentadas relativas ao apoio à natalidade e à 
família no concelho da Marinha Grande entre os dias 1 de abril e 30 de junho de 
2021 

 
540 - Presente informação n.º I/1409/2021 datada de 27 de julho de 2021 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, dando conta da apreciação de 11 (onze) processos de 
candidatura, conforme estabelece o Regulamento de Apoio à Natalidade e à Família no 
Concelho da Marinha Grande, publicado no Diário da República, 2º série, nº 207 de 26 de 
outubro de 2018. 
 
Foram analisados 11 (onze) processos de candidatura no âmbito do Regulamento de Apoio 
à Natalidade e à Família no Concelho da Marinha Grande, publicado no Diário da República, 
2º série, nº 207 de 26 de outubro de 2018, conforme estabelece o nº 1 do artigo 4º do citado 
Regulamento, com registo de entrada entre os dias 1 de abril e 30 de junho de 2021, 
relativos ao 2º trimestre de 2021. 
 
Considerando que dos 11 (onze) processos que deram entrada ao abrigo da alínea a) ou b) 
do nº. 3 do artigo 4º do citado regulamento, 8 (oito) processos de candidatura cumprem as 
condições de atribuição do incentivo consagradas nas alíneas a) a f), do artigo 5.º do 
Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande, 
designadamente as candidaturas constantes e identificadas no Anexo A; 
 
Considerando que dos 11 (onze) processos que deram entrada, ao abrigo da alínea a) ou b) 
do nº 3 do artigo 4º do citado Regulamento, 3 (três) candidaturas, não permitem verificar o 
cumprimento cumulativo de todas as condições previstas nas alíneas a) a f) do artigo nº 5 do  
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Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família, devendo ser realizada a audiência 
prévia aos interessados, com vista à comunicação da intenção de indeferimento, de acordo 
com o preceituado no nº 1 e no nº 2 do artigo 121º do Código do Procedimento 
Administrativo publicado em 7 de janeiro de 2015, designadamente as candidaturas 
constantes e identificadas no Anexo B; 
 
Considerando que a atribuição e pagamento do incentivo ao primeiro progenitor requerente, 
identificados no Anexo A, foi calculado com base nas alíneas a) a c) do nº 1 do artigo 6.º do 
Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande; 
 
Deste modo e atendendo a que:  
a) Os processos originais a que se refere a informação se encontram na Divisão de 

Desenvolvimento da Cidadania, com a respetiva documentação; 
b) A dotação financeira necessária está prevista na Ação 2018/A/88. 
 
A Câmara Municipal analisou a presente informação e delibera: 
 

a) Ao abrigo da alínea v) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e de acordo com o disposto no artigo 10.º do Regulamento de Apoio 
à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande, publicado no 
Diário da República, 2º série, nº 207 de 26 de outubro de 2018, deferir 8 (oito) 
candidaturas, mencionadas nesta deliberação, constantes nos documentos em 
anexo - Anexo A; 

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

c) A realização de audiência prévia de acordo com o preceituado nº 1 e no nº 2 do 
artigo 121º do Código do Procedimento Administrativo publicado em 7 de 
janeiro de 2015, pelas razões supra indicadas e existindo intenção de 
indeferimento, designadamente a 3 (três) candidaturas constantes no Anexo B;  

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

 

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

Até 30/09/2021 

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

Até 29/10/2021 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

31. Protocolo de parceria com a Associação Novo Olhar II – Casa 22 – 
Apartamentos partilhados - Ratificação de Despacho 

 
541 - Presente DESPACHO N.º 283/2021/DDC, de 5 de agosto de 2021, da Sr.ª Presidente 
da Câmara Municipal, com o seguinte teor: 
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“Considerando que no ano 2020 estabeleceu-se um protocolo entre a Câmara Municipal da 
Marinha Grande e a Associação Novo Olhar II, com o objetivo de apoiar pessoas em 
situação de sem-abrigo na Marinha Grande, nomeadamente no âmbito do apoio social, com 
vista ao melhoramento das suas condições de vida assim como, promover a sua autonomia, 
implementando-se o “Projeto de Apoio Social a Pessoas Sem-Abrigo - Casa 22”. 
 
Considerando que em Reunião do Grupo de Trabalho para as questões dos Sem-abrigo 
(Grupo de Trabalho), realizada em 02.08.2021, a Associação Novo Olhar II identificou e 
reportou a existência de 41 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 a publicação da  Portaria nº151/2021 de 16 de julho, que estabelece as 
condições de acesso e candidatura à celebração de protocolos específicos de housing first e 
apartamentos partilhados, de acordo com os modelos definidos, no âmbito da Estratégia 
Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem- Abrigo (ENIPSSA), tendo em 
vista o funcionamento de projetos inovadores de alargamento e de reforço das respostas de 
alojamento e habitação destinadas a pessoas em situação de sem-abrigo, promovidas com a 
finalidade de combater situações de pobreza e exclusão social; 
 
Considerando o Convite à Apresentação de Propostas para a Celebração de Protocolo para 
o funcionamento de projetos inovadores de ação social para a promoção do acesso a 
habitação para pessoas em situação de sem-abrigo: Housing First e Apartamentos 
Partilhados, emitido pela Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de 
Se-Abrigo (ENIPSSA) e publicado no site da Segurança Social; 
 
Considerando que o Projeto “Casa 22 – Apartamentos Partilhados” a apresentar a 
financiamento consiste em: 
 
Garantir à pessoa em situação de sem-abrigo um alojamento em contexto habitacional com 
caracter transitório e temporário, apoiado por um conjunto diversificado de serviços de apoio 
social, em estreita ligação com outros recursos da comunidade e com apoio técnico 
adequado, no sentido de promover a inserção social e a autonomização. 
 
Considerando que, no âmbito da Rede Social, foi criado um Grupo de Trabalho para as 
questões das pessoas em situação de sem-abrigo, no qual se encontra integrada a 
Associação Novo Olhar II; 
 
Considerando a importância e pertinência da criação de Apartamentos Partilhados, como 
resposta a situações de pessoas em situação de sem-abrigo devidamente identificadas. 
 
Considerando o convite endereçado pela Associação Novo Olhar II ao Município, em 
Reunião de Grupo de Trabalho, realizada no dia 02 de agosto de 2021, para estabelecer 
parceria no âmbito da referida candidatura, através da disponibilização de uma habitação 
para o Projeto apartamentos partilhados; 
 
Considerando que em sede de Reunião de Grupo de Trabalho a candidatura ao Projeto 
Apartamentos Partilhados, foi analisada e validada pelos parceiros presentes; 
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Considerando que a Declaração de Parceria a estabelecer com o Município da Marinha 
Grande se encontra prevista no artigo 13º (instrução de candidatura), da Portaria 
supramencionada. 
 
Considerando que o prazo limite de submissão da candidatura termina no dia 6 de agosto de 
2021, não sendo possível realizar previamente uma reunião de câmara municipal para 
aprovação dos referidos termos propostos pela entidade. 
 
Considerando que a próxima reunião de câmara municipal está agendada para o dia 16 de 
agosto 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 “Casa 22 – Apartamentos Partilhados”, conforme anexo.” 
 
A Câmara Municipal, de acordo com os artigos 33.º, n. º1, 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. 
 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 

32. Ratificação do DESPACHO N.º 288/2021 - Regulamento do Fundo de 
Emergência de Apoio do Comércio e Empresas - Forma de contagem do prazo 
de apresentação de candidaturas  

 
542 - Presente DESPACHO N.º 288/2021, sob a epígrafe Regulamento do Fundo de 
Emergência de Apoio do Comércio e Empresas - Forma de contagem do prazo de 
apresentação de candidaturas, proferido pela Sra. Presidente da Camara Municipal em 06 de 
agosto de 2021, com o seguinte teor: 
 
“CIDÁLIA MARIA DE OLIVEIRA ROSA FERREIRA, Presidente da Câmara Municipal da 
Marinha Grande, no uso da competência conferida pelo n.º 3 do art.º 35.º do RJAL-Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
tendo em consideração a informação jurídica I/1465/2021, de 03-08-2021, que apreciou 
dúvidas e questões suscitadas pela DAF-Divisão Administrativa e Financeira no âmbito da 
aplicação do Regulamento do Fundo de Emergência de Apoio ao Comércio e Empresas, e 
que refere: 
 
“Sendo aplicável como legislação subsidiária o Código do Procedimento Administrativo – art.º 
20.º - a regra geral de contagem dos prazos em procedimentos administrativos é a que 
consta do art.º 87.º do CPA, ou seja, conta-se em dias úteis e não seguidos.  
 
Sendo um procedimento administrativo “…a sucessão ordenada de atos e formalidades 
relativos à formação, manifestação e execução da vontade dos órgãos da Administração 
Pública – n.º 1 do art.º 1.º do CPA – e sendo este procedimento iniciado com o pedido do 
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interessado – art.º 53.º do CPA - não podemos deixar de afirmar que as candidaturas ao 
FEMACE constituem e integram-se no conceito de procedimento administrativo. 
 
E aos prazos procedimentais são aplicáveis as regras de contagem de prazos previstas no 
citado art.º 87.º do CPA, ou seja, os 90 dias fixados no n.º 1 do art.º 6.º do Regulamento para 
apresentação de candidaturas ao FEMACE devem ser contados em dias úteis, por se tratar 
e um prazo procedimental, independentemente dos meios que o Município coloca à 
disposição dos requerentes para a formalização e apresentação do pedido. Uma 
interpretação em sentido diferente do aqui preconizado, impõe que a decisão seja tomada 
por deliberação da Câmara Municipal, nos termos do previsto no art.º 19.º do Regulamento. 
 
Contudo, e sem conceder, no atual contexto e tendo em consideração o período de tempo já 
decorrido desde a entrada em vigor do Regulamento, o caráter urgente da tomada de 
decisão sobre as diversas candidaturas já apresentadas e a necessidade de tão rápido 
quanto possível, fazer chegar aos interessados os apoios financeiros de que tanto 
necessitam para a sua almejada recuperação económica, não nos choca que a Câmara 
Municipal, opte por efetuar a contagem daquele prazo de apresentação de candidaturas em 
dias seguidos (não úteis), caso em que terminará às 24 horas do dia 11 de agosto e em que 
todo o procedimento de análise, de ordenação e de tomada de decisão sobre as 
candidaturas poderá ocorrer a partir do próximo dia 12 de agosto.  
 
Na eventualidade de não ser possível, face ao período de férias que atravessamos, que o 
órgão competente reúna extraordinariamente, em tempo útil, poderá essa decisão ser 
proferida por despacho da Srª. Presidente, nos termos e ao abrigo do previsto no n.º 3 do 
art.º 35.º do RJAL-Regime Jurídico das Autarquias Locais, sujeita a ratificação da Câmara 
Municipal, na primeira reunião seguinte, sob pena de anulabilidade.”, 
 
Determino que o prazo fixado para apresentação de candidaturas aos apoios do 
FEMACE, constante do n.º 1 do art.º 6.º do Regulamento, seja contado em dias 
seguidos e não em dias úteis (conforme previsto no art.º 87.º do Código do 
Procedimento Administrativo), passando a data limite para o dia 11 de agosto de 2021, 
de forma a, tão breve quanto possível, face à urgência e emergência causada pelos 
efeitos económicos nefastos da pandemia do SARS-Cov-2 – Covid-19 nos agentes 
económicos do concelho, poder ser apreciado no corrente mês o conjunto de todas as 
candidaturas apresentadas e ser tomada a decisão final sobre as mesmas. 
 
Mais determino que o presente despacho seja submetido à próxima reunião da 
Câmara Municipal, para ratificação, uma vez que é este órgão colegial que detém a 
competência decisória nesta matéria, nos termos do art.º 19.º do mesmo 
Regulamento.” 
 
A Câmara Municipal de acordo com o previsto no nº 3 do artigo 35.º, do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, delibera ratificar o despacho transcrito. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

33. Responsabilidade Civil Extracontratual do Município da Marinha Grande – 
Pedido de Indemnização por danos em veículo automóvel – Buraco na Rua das 
Figueiras, freguesia da Marinha Grande      
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543 - Presente Informação Jurídica n.º 1523/2021, de 10.08.2021, a qual conclui que se 
encontram preenchidos os requisitos legais da responsabilidade civil extracontratual por facto 
ilícito do Município da Marinha Grande;  
 
Presente Informação da DQV - Área de conservação e renovação das infraestruturas de 
saneamento, de 07.05.2021 e respetiva planta do local dos factos e comprovativo do registo 
da ocorrência, às 08h00m do dia 10.12.2020, na Portaria dos Estaleiros da CM;   
 
Presente Participação da Polícia de Segurança Pública - Esquadra da Marinha Grande, que 
se deslocou ao local, constatou o buraco na faixa de rodagem do pavimento em betuminoso, 
sito frente ao n.º 20 da Rua das Figueiras, freguesia da Marinha Grande - documento com o 
registo de entrada n.º 13447/2020, de 28 .12.2020;  
 
Presente requerimento n.º E/3469/2021, enviado a esta Câmara Municipal, via e-mail,  em 
29.03.2021, subscrito pelo condutor, à data dos factos, do veículo automóvel com a matrícula 
70-82-OB e trabalhador da Sociedade requerente Moldoeste II – Indústria de Plásticos, Lda, 
Cláudio Augusto Soares Domingues, no âmbito do qual é requerido à Câmara Municipal o 
pagamento do montante pecuniário despendido com a reparação do veículo automóvel, 
tendo em conta que no dia 10.12.2020, pelas 08h20m, ao circular pela Rua das Figueiras, o 
veículo automóvel da Sociedade Moldoeste II passou por cima de um grande buraco 
existente na via, frente ao n.º 20, tendo ficado com a roda dianteira esquerda cortada e a 
jante danificada. 
 
Anexou, para o efeito, quer a Fatura FT 2019/1092, de 14.12.2020 (digitalizada) emitida, em 
nome da Sociedade Moldoeste II, portadora do NIPC 506 043 886, pela Sociedade Ocmgr – 
Pneus e Manutenção Auto, Lda,, respeitante à reparação do veículo automóvel com a 
matrícula 70-82-OB, no montante de 195,82 €, com IVA incluído, quer imagens do buraco 
existente na faixa de rodagem, frente ao n.º 20 da Rua das Figueiras, freguesia da Marinha 
Grande, quer imagens do veículo automóvel com a matrícula 70-82-OB. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação jurídica n.º 1/1523/2021, 
de 10.08.2021, que se dá por reproduzida, delibera indemnizar Moldoeste II – Indústria 
de Plásticos, Lda, portadora do NIPC 506 043 886, com sede na Zona Industrial de 
Casal do Lebre – Rua da Alemanha, lote 16, freguesia da Marinha Grande, no montante 
de 195,82 € (cento e noventa e cinco euros e oitenta e dois cêntimos), com IVA 
incluído, na medida em que se encontram reunidos os pressupostos da 
responsabilidade civil extracontratual das pessoas coletivas públicas, de acordo com 
o artigo 7.º, do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais 
Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro. 
 
O referido pagamento fica condicionado à exibição, nesta Câmara Municipal, quer do 
recibo comprovativo do pagamento da fatura FT 2019/1092, de 14.12.2020 emitida, em 
nome da Sociedade Moldoeste II, pela Sociedade Ocmgr – Pneus e Manutenção Auto, 
Lda, quer do documento comprovativo da titularidade do veículo automóvel com a 
matrícula 70-82-OB em nome da Sociedade Moldoeste II – Indústria de Plásticos, Lda. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

34. Responsabilidade Civil Extracontratual do Município da Marinha Grande – 
Pedido de Indemnização por danos em veículo automóvel – Buraco na Rua de 
S. Pedro – Guarda Nova, freguesia da Marinha Grande       
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544 - Presente Informação Jurídica n.º 1315/2021, de 09.08.2021, a qual conclui que se 
encontram preenchidos os requisitos legais da responsabilidade civil extracontratual por facto 
ilícito do Município da Marinha Grande; 
 
Presente E/7797/2021, de 12.07 da P.S.P. – Esquadra da Marinha Grande; 
 
Presente ofício n.º 2964/2021, de 09.07, enviado pela DJA à P.S.P. – Esquadra da Marinha 
Grande;  
 
Presente Informação da DQV - Área de conservação e renovação das infraestruturas de 
saneamento, de 25.06.2021;   
 
Presente Participação da Polícia de Segurança Pública - Esquadra da Marinha Grande, que 
se deslocou ao local, presenciou os danos no veículo automóvel e o buraco na faixa de 
rodagem do pavimento em betuminoso, sito frente ao n.º 104 da Rua de S. Pedro, lugar da 
Guarda Nova, freguesia da Marinha Grande - documento com o registo de entrada n.º 
3073/2021, de 18 .03.2021;  
 
Presente requerimento n.º E/1886/2021, subscrito pelo condutor e proprietário do veículo 
automóvel com a matrícula 92-NU-46, Hugo Filipe dos Santos Faustino, no âmbito do qual 
requer à Câmara Municipal o pagamento do montante pecuniário despendido com a 
reparação do seu veículo automóvel, tendo em conta que no dia 14.02.2021, pelas 13h00m, 
ao circular pela Estrada de S. Pedro, o seu veículo automóvel passou por cima de um buraco 
existente na via, frente ao n.º 104, tendo ficado danificado. 
 
Anexou, para o efeito, a Fatura FA 2021/235, de 17.02.2021 emitida pela Sociedade Alcides 
& Ferreiras, Lda, em nome do ora requerente, contribuinte n.º 255 408 200, respeitante à 
reparação do veículo automóvel com a matrícula 92-NU-46, no montante de 417,34 €, com 
IVA incluído. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação jurídica n.º 1315/2021, de 
09.08.2021, que se dá por reproduzida, delibera indemnizar Hugo Filipe dos Santos 
Faustino, contribuinte n.º 255 408 200, residente na Rua dos Carreirinhos, n.º 2, lugar 
da Comeira, freguesia da Marinha Grande, no montante de 417,34 € (quatrocentos e 
dezassete euros e trinta e quatro cêntimos), com IVA incluído, na medida em que se 
encontram reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 
pessoas coletivas públicas, de acordo com o artigo 7.º, do Regime da 
Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro. 
 
O referido pagamento fica condicionado à exibição, nesta Câmara Municipal, do recibo 
comprovativo do pagamento da fatura FA 2021/235, de 17.02.2021 emitida pela 
Sociedade Alcides & Ferreiras, Lda. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

35. Loteamento com Obras de Urbanização- Av. Da Liberdade- Casal de Malta - 
Concurso público n.º 16/2021. Adjudicação. 

 
545 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Loteamento com 
Obras de Urbanização- Av. Da Liberdade- Casal de Malta”, constituído por relatórios 
preliminar e final, propondo a adjudicação da empreitada ao concorrente Nuno Roque, 
Unipessoal, Ld.ª, pelo valor de 432.844,09 € (quatrocentos trinta dois mil oitocentos quarenta 
e quatro euros e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 
execução de 90 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 “Nuno Roque, Unipessoal, 
Ld.ª”, pelo valor de 432.844,09 € (quatrocentos trinta dois mil oitocentos quarenta e 
quatro euros e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 
execução de 90 dias, a empreitada de “Loteamento com Obras de Urbanização- Av. Da 
Liberdade- Casal de Malta”, de acordo com os artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, 
todos do Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, 
alínea b), do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 
 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Mais delibera designar como diretora de fiscalização o engº Jorqe Junqueira, 
coadjuvado pela eng.ª Sara Vidal, nos termos do artigo 344.º, nº.2, do Código dos 
Contratos Públicos e designar como gestor do contrato, o eng.º Luis Batateiro, nos 
termos do artigo 290.º-A do mesmo diploma normativo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

36. Manutenção e Conservação de Pavimentos em Calçada no Concelho da 
Marinha Grande- 2021 – Concurso Público n.º 22/2021. Deliberação inicial. 

 
546 - Presente informação com a ref.ª MJ-43/2021, 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 49.999,00€ (quarenta e nove mil e novecentos e noventa e 
nove euros) 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), alínea b) do artigo 22º ; 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 nº 2 do artigo  16º;  
artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo  
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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: 
Maria João Oliveira (Presidente), Isabel Alves (Vogal), Alexandre Fava 
(Secretário) e como suplentes Tânia Dimas e Andreia Nobre;    

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, o trabalhador Luis Batateiro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

37. Reposição de Pavimentos Betuminosos no Concelho da Marinha Grande- 2021 
– Concurso Público n.º 24/2021. Deliberação inicial. 

 
547 - Presente informação com a ref.ª MJ-46/2021, 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 118.900,00€ (cento e dezoito mil e novecentos nove euros) 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), alínea b) do artigo 22º ; 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 nº 2 do artigo  16º;  
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: 
Maria João Oliveira (Presidente), Isabel Alves (Vogal), Alexandre Fava 
(Secretário) e como suplentes Tânia Dimas e Andreia Nobre;    
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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, o trabalhador Luis Batateiro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

38. Execução de ramais de domiciliários domésticos e pluviais no Concelho da 
Marinha Grande- 2021 – Concurso Público n.º 25/2021. Deliberação inicial. 

 
548 - Presente informação com a ref.ª MJ-47/2021, 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 100.000,00€ (cem mil euros) 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), alínea b) do artigo 22º ; 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 nº 2 do artigo  16º;  
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: 
Maria João Oliveira (Presidente), Isabel Alves (Vogal), Alexandre Fava 
(Secretário) e como suplentes Tânia Dimas e Andreia Nobre;    

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, o trabalhador Luis Batateiro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

39. Execução de ramais de domiciliários de abastecimento de água e substituição 
de válvulas de seccionamento em ramais e condutas no concelho da Marinha 
Grande-2021 – Concurso Público n.º 26/2021. Deliberação inicial. 

 
549 - Presente informação com a ref.ª MJ-48/2021, projeto de execução, cuja coordenação 
foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças desenhadas e  
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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 88.400,00€ (oitenta e oito mil e quatrocentos euros) 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), alínea b) do artigo 22º ; 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 nº 2 do artigo  16º;  
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: 
Maria João Oliveira (Presidente), Isabel Alves (Vogal), Alexandre Fava 
(Secretário) e como suplentes Tânia Dimas e Andreia Nobre;    

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, o trabalhador Luis Batateiro. 
 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

40. “Reabilitação no espaço público no bairro municipal social de Casal de Malta - 
Concurso Público N.º 21/2019” - Aprovação de trabalhos complementares 

 
550 - Presente informação com referência I.A.24/2021, de 12/08/2021, acompanhada com 
dos seguintes anexos : mapa de trabalhos complementares a preços contratuais (anexo 1); 
mapa de orçamento de trabalhos complementares a preços contratuais (anexo 2); mapa de 
trabalhos complementares a preços acordados (anexo 3); mapa de orçamento de trabalhos 
complementares a preços acordados (anexo 4); tabela de análise à proposta de preço para 
realização de trabalhos de espécie prevista e de espécie não prevista no mapa inicial 
apresentada pelo adjudicatário (anexo 5); peça desenhada elaborada no âmbito das 
medições efetuadas em fase de obra – agosto de 2021 (anexo 6),  que se dão por 
integralmente reproduzidos, relativos à empreitada de “Reabilitação no espaço público no 
bairro municipal social de Casal de Malta” adjudicada à empresa Construções Vieira 
Mendes, Lda , na qual se propõe: 
 



 

Página 51 de 52 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 16/08/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Trabalhos complementares, a preços de contrato, resultantes de circunstâncias não 
previstas no montante de 43.826,57€ - quarenta e três mil, oitocentos e vinte e seis 
euros e cinquenta e sete cêntimos, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor;  

- Trabalhos complementares, a preços acordados, resultantes de circunstâncias não 
previstas no montante de 5.452,25€ - cinco mil e quatrocentos e cinquenta e dois 
euros e vinte e cinco cêntimos, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, ao abrigo do 
disposto do disposto no n.º 2 do artigo 370.º do CCP; 

- A prorrogação do prazo de execução da obra por 90 (noventa) dias, conforme 
previsto no n.º 1 do artigo 374.º do CCP, conforme disposto na alínea a) do n.º 1 do 
artigo373.º do CCP; 

- Peça desenhada elaborada no âmbito das medições efetuadas em fase de obra – 
agosto de 2021 que serviu de base às medições efetuadas e que se encontram 
refletidas no mapa de trabalhos aprovados. 
 

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 atual redação e dos artigos 
370.º, nºs 1 e 2, 373.º nº 1, 374.º e 378.º nº 1, todos do Código dos Contratos Públicos, 
no âmbito do contrato de empreitada de “Reabilitação no espaço público no bairro 
municipal social de Casal de Malta”, em que é cocontratante a empresa Construções 
Vieira Mendes, Lda, delibera aprovar :  
 

a) Trabalhos complementares resultantes de circunstâncias não previstas, a 
preços de contrato, no valor de quarenta e três mil, oitocentos e vinte e seis 
euros e cinquenta e sete cêntimos, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; 

b) Trabalhos complementares resultantes de circunstâncias não previstas, a 
preços acordados, no valor de cinco mil e quatrocentos e cinquenta e dois 
euros e vinte e cinco cêntimos, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; 

c) A fixação do prazo de execução de 90 dias que determina a prorrogação do 
prazo de execução da empreitada pelo mesmo período de tempo; 

d) Nova peça desenhada que serviu de base às medições efetuadas e que se 
encontram refletidas no mapa de trabalhos;  

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

 
 

 
 
 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 18:55 horas. 
 

 
Todas as deliberações foram aprovadas em minuta, no final da reunião, tendo sido 
assinadas, após aprovação, pela Presidente e pela secretária da reunião.  
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No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
 

A Secretária da reunião, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 7 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande, 
foi efetuada a gravação de áudio e vídeo da presente reunião, que se encontra disponível ao público na 
página de Internet do Município.  

 

 
 
 
 
 


