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Aos vinte dias do mês de setembro 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.  
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho chegou à reunião pelas 

15:50 horas, no final do período de antes da ordem do dia, tendo sido justificado o seu atraso. 
 

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

 

 
  

 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

1. Sr. Virgílio Sousa Gregório – pretende falar sobre vários assuntos do concelho. 
 

2. Sr. Pedro Santos – inscreveu-se na qualidade de técnico autor e coordenador 
do processo de obras 115/18 - Construção de Habitação Unifamiliar e Muros, dos 
requerentes Daniel Pedro e Inês Carlos. 

 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

1. Resumo de Tesouraria do dia 14 de setembro de 2021 
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APROVISIONAMENTO 

2. P.A. N.º 102/2021-AP/DQV – “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, 
baixa tensão especial, baixa tensão normal e iluminação pública” - Abertura de 
procedimento de contratação pública.   

3. P.A. N.º 103/2021-AP/DAF – “Contratação de seguros para o Município da Marinha 
Grande para o ano 2022” - Abertura de procedimento de contratação pública.   

4. Protocolos de colaboração a celebrar com os Agrupamentos de Escolas Marinha 
Grande Nascente e Poente, no âmbito do acesso aos refeitórios – Ano letivo 
2021/2022   

5. P.A. N.º 10/2021-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família, componente 
de apoio à família, e bibliotecas escolares no período compreendido entre 3 de maio 
de 2021 a 30 de julho de 2021”.  – Aprovação de serviços a menos e liberação de 
caução.   

6. P.A. N.º 112/2020-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 no 
período de 2 de novembro de 2020 a 30 de julho de 2021” –   Aprovação de serviços 
a menos e liberação de cauções.  

 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

7. E/8117/2020 - Estragos nas paredes da moradia e anexos, na Rua de S. Pedro de 
Moel, N.º 20 - Guarda Nova - Marinha Grande 

8. E/9207/2021 – Pedido de colocação de lomba redutora de velocidade – Rua Quinta 
do Warnhagem 

9. Acordo com terceiros – Acordo de gestão que estabelece as obrigações e 
contrapartidas a contrair pelas Infraestruturas de Portugal, S.A., Marrachinho – 
Supermercados do Algarve, S.A. e o Município da Marinha Grande, para instalação 
de equipamentos Semafóricos 

 
GESTÃO URBANÍSTICA 

10. Req.º nº 705/21, datado de 2021/09/06 - Proc.º n.º 181/21, datado de 2021/07/28 – 
RUA DAS FLORES - GESTÃO DE ACTIVOS IMOBILIARIOS LDA 

11. Req.º nº 706/21, datado de 2021/09/06 - Proc.º n.º 182/21, datado de 2021/07/28 – 
RUA DAS FLORES - GESTÃO DE ACTIVOS IMOBILIARIOS LDA  

12. Req.º n.º 2035/19, datado de 2019/12/10 - Proc.º n.º 15/2019, datado de 2019/01/10 
– IMOBILIÁRIA PONTO NOVO S.A. 

13. Req.º n.º 740/21, datado de 2021/09/10 - Proc.º n.º 158/19, datado de 2019/04/30 – 
MARIA CRISTINA GUERRA LUÍS DA CRUZ e MÁRIO CARVALHEIRO DA CRUZ 

14. Req.º n.º 741/21, datado de 2021/09/10 - Proc.º n.º 217/19, datado de 2019/06/19 – 

MARIA CRISTINA GUERRA LUÍS DA CRUZ e MÁRIO CARVALHEIRO DA CRUZ 

15. Req.º n.º 708/21, datado de 2021/09/06 - Proc.º n.º 124/21, datado de 2021/06/08 – 
NELSON FERNANDO PEDROSA FAUSTINO 

16. E/1106/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA DE 

VALA PARA EXECUÇÃO DE BAIXADA ELÉTRICA – E-REDES, DISTRIBUIÇÃO DE 
ELETRICIDADE, S.A. 

17. E/9138/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA DE 

VALA PARA EXECUÇÃO RAMAIS DOMICILIARIOS DE GAS NATURAL - LUSITANIAGÁS - 
COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 
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18. E/9388/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA DE 

VALA PARA EXECUÇÃO DE BAIXADA ELÉTRICA - ACR - ANTÓNIO CRISTIANO 
ROSÁRIO, LDA 

19. E/10103/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA DE 

VALA PARA EXECUÇÃO DE BAIXADA ELÉTRICA - ACR - ANTÓNIO CRISTIANO 
ROSÁRIO, LDA 

20. E/10116/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA DE 

VALA PARA EXECUÇÃO DE BAIXADA ELÉTRICA - ACR - ANTÓNIO CRISTIANO 
ROSÁRIO, LDA 

 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

21. “EXECUÇÃO DE RAMAIS DE SANEAMENTO E DE ÁGUA NA RUA DO CAIS E RUA CASAL 

DAS RAPOSAS EM VIEIRA DE LEIRIA – CONCURSO PÚBLICO Nº 20/2021” – APROVAÇÃO 

DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA E NOMEAÇÃO DO 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. 
 

 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

22. Isenção do pagamento de taxas. 
23. Alteração ao posto de cobrança do Balcão de Atendimento ao Munícipe 

 

 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

24. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA CULTURAL EM 2021 - 
SOM- PROGRAMAÇÃO ANUAL DOS DEPARTAMENTOS DE DANÇA E DE TEATRO. 

25. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA CULTURAL EM 2021 - 
SOM- MONSTRA À SOLTA POR PORTUGAL–FESTIVAL DE ANIMAÇÃO – OUTUBRO 2021. 

26. ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO NO MUSEU DO VIDRO – GRUPO DESPORTIVO OS 

VIDREIROS 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

27. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A ENTIDADE DE NATUREZA SOCIAL EM 2021 - 
SOM-FEIRA DA SAÚDE, AUTISMO ROCK’S, COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DE 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO. 
 

28. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA SOCIAL EM 2021 –
PVMG- PROJETOS DE VIDA, COOP. SOCIAL, CULTURAL E LÚDICA SÉNIOR DA MARINHA 

GRANDE CRL – 3 CANDIDATURAS: UNIVERSIDADE SÉNIOR- PROJETOS DE VIDA 

SÉNIOR, GYMBEI-GINÁSIO DE BEM-ESTAR PARA O IDOSO E GAS - GABINETE DE APOIO 

AO SÉNIOR 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

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

2021- GRUPO DESPORTIVO “OS VIDREIROS” – APOIO A INFRAESTRUTURAS- REMOÇÃO 

DA TELHA DE FIBROCIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA “SANDUICHE”, NO EDIFICIO DA 

SEDE, BAR E BALNEÁRIOS. 
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DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

30. Responsabilidade civil extracontratual do Município da Marinha Grande - Pedido de 
indemnização por danos materiais ocorridos em cilindro existente no 7º andar (AD) 
do prédio sito no n.º 1 da Avenida da Liberdade - Marinha Grande - Proposta de 
indeferimento – Audiência prévia 
 

31. CONCESSÃO DO CAFÉ-ESPLANADA DO JARDIM LUIS DE CAMÕES – PEDIDO DE 

PAGAMENTO DE DIVIDA DE “RENDAS” EM PRESTAÇÕES 

 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

32. CENTRO EMPRESARIAL - CONCESSÃO DO ESPAÇO DESTINADO À PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DESPORTIVOS NA ÁREA DA MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO FISICA – 

SUSPENSÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO - CONCURSO PÚBLICO Nº 12/2021 – 

REPARAÇÕES E SISTEMAS DE AVAC NO EDIFÍCIO DO CENTRO EMPRESARIAL 
 

33. CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E DE 

BEBIDAS, LOCALIZADO NO JARDIM LUIS DE CAMÕES, MARINHA GRANDE - ABERTURA 

DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
 

 

 
 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

1. Virgílio Sousa Gregório – inscreveu-se para falar sobre vários assuntos do 
concelho. 
 

Antes de abordar os assuntos, pediu á Sr.ª Presidente que anote as suas palavras, 
para lhe responder, porque segundo diz, durante os 4 anos muitas perguntas 
ficaram por responder. 
Seguidamente colocou as seguintes questões: 
 

→ Cedência do edifício da Assembleia Municipal – quer ser esclarecido sobre 
o artigo que dá poderes à Presidente da Câmara para isso. 

→ Cedência das tendas – é uma situação como o edifício da Assembleia 
Municipal? 

→ Poda das árvores – também sabe que agora não é a melhor época para 
podar, mas não é preciso esperar para as desbastar. 

→ Placas do concelho em que diz “Marinha Grande” – o que significam? 

→ Cães dos ciganos – no dia 11, na Lameira da Embra foi atacado pelos cães 
dos ciganos, foi feito o registo da ocorrência pela PSP e foi tratado no Posto 
Médico. Tem 2 receitas de medicamentos e não sabe a quem pedir para ser 
ressarcido. 
▪ Quer saber quantas pessoas foram atacadas depois do dia 11. 
▪ Informou que foram vistos 15 cães nas imediações do Estádio. 
▪ Porque é que os cães dos ciganos têm tratamento diferente, porque 

andam sem trela? 
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2. Sr. Pedro Santos – inscreveu-se na qualidade de técnico autor e coordenador 
do processo de obras 115/18 - Construção de Habitação Unifamiliar e Muros, dos 
requerentes Daniel Pedro e Inês Carlos. 
 
O munícipe não esteve presente. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte ao Sr. Virgílio: 
 

• Sobre as primeiras questões referiu que o seu esclarecimento é público e do 
conhecimento de todos. 

• Copas das árvores – já deu conhecimento aos serviços para ser feita a poda. 

• Placas – já enviou para os serviços e não tem mais informações para dar. 

• Cães da comunidade cigana – falou com o Sr., falou também com a Chefe da 
Divisão, e a situação dos cães está a ser acompanhada pelos serviços, mas não é 
fácil devido ao número, tal como o Sr. Virgílio disse.  
Já foi também dada indicação aos serviços para contratar uma empresa para 
resolver esta situação. 
 

 

 

 

 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

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

• Placas da Marinha Grande – esclareceu que não têm a ver com o limite do concelho, 
mas sim com os limites da cidade, que termina quando termina o aglomerado 
habitacional contínuo. 
 

• Alertas: 

→ Ontem um munícipe da Vieira colocou-lhe uma questão sobre metrologia. 
Queixa-se que o município está atrasado na aferição das balanças, o que está a 
causar problemas aos comerciantes. É urgente resolver esta situação. 

→ Av.ª da Liberdade, em S. Pedro de Moel – está muitos dias sem iluminação 
pública. 
 

• Atas das reuniões da Câmara – estão muito atrasadas, e pergunta se se pode 
resolver ainda neste mandato. 
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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 
  

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

  
a. A munícipe Daniela Araújo, diz ser mãe de 3 crianças, divorciada, as crianças foram 

colocadas em escolas separadas e distante da residência e não consegue recolhê-
los às 15h30. Pede ajuda para que deixemos as crianças em atividades 
extracurriculares. 

  
b. A munícipe Susana Jorge envia um pedido de alteração de sentido de circulação de 

rua de duplo sentido para sentido único, em nome dos moradores da Travessa 
Manuel Laranjeira Guerra, localizada na Benta. 

Além disso, e apesar de não se encontrar mencionado na carta assinada por todos os 
moradores em anexo, enviam também algumas imagens da falta de tampas nas caixas de 
água dos passeios das nossas ruas e das soluções caseiras que alguns moradores 
arranjaram para prevenir acidentes de quem circula nos passeios. 
  

c. O munícipe Rogério Rosa, proprietário da loja Dulzia, vem referir que foi dos 
primeiros a pedir apoio no âmbito do fundo de emergência de apoio ao comércio, e 
fê-lo através da Acimg.  

Diz que a viabilidade perante todos os requisitos seria positiva. 
Após vários contactos telefónicos para a CMMG (sem resposta, nunca sabem nada), enviou 
vários e-mails sem resposta até hoje. 
O munícipe diz que gostaria de saber qual o problema que existe, depois de todos os 
problemas pelo que passaram e continuam a passar é um balão de oxigénio enorme, mas 
não têm respostas 
  

d. Transmito um pedido dum munícipe que tem o processo de licenciamento nr 489 
lot.19/84, e a informação que tem é que falta uma assinatura do projeto para que o 
construtor que comprou o terreno lhe pague. Acontece que foi diagnosticado uma 
demência a este munícipe e a família precisa de tomar decisões ao nível social e de 
saúde. 

Qual o ponto de situação? 
  

e. Sobre a situação da Escola da Comeira, gostaria de referir parte do mail que 
recebemos: 

"Reunião de pais na Escola Pré Primaria da Comeira, em que fomos falar do início pré 
escolar dos nossos filhos. 
Ao chegar á sala de aula onde eles vão passar a maioria do tempo, qual o meu espanto.... 
Estava a chover na sala de aula.... 
Enfim eu nem queria acreditar, depois de 3 meses de escola fechada, sabendo a Autarquia 
que este problema já permanece pelo menos 3 anos e ninguém faz nada, É UMA 
VERGONHA….” 
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Esta é apenas o relato duma infraestrutura da Camara que está estado de degradação, onde 
a chuva chove lá dentro. Mas existem muitas mais, como as salas junto ao antigo 
matadouro, onde funcionou a AM e agora está a Universidade senior da Asurpi. Ou os WC e 
as salas de arrumos da Casa Alpendrada, onde esta a Adeser. 
Infelizmente uma imagem de desmazelo associada a este executivo permanente  
  

f. Temos quase 19km de costa, mas os exemplos de abandono e falta de cuidado das 
nossas praias vão desde a praia a norte da foz do rio Lis até Água de Madeiros. 
Muito tempos falado dos passadiços na Praia da Vieira, hoje iria referir mais dois 
casos:  

• as casas de banho junto ao café da praia em S. Pedro, que estão fechadas com 
tapumes. Um veraneante que necessitar de ir ao WC em S. Pedro, como faz? 

• Água de Madeiros é uma praia que muitos marinhenses têm boas recordações e 
que frequentavam. Agora ao dirigirmo-nos para lá temos uma rua à esquerda 
alcatroada que pertence à Camara de Alcobaça e temos a rua à direita, que 
parece uma picada, que pertence à Camara da Marinha. Esta é a rua de acesso 
à Residencial, às casas que ali estão e a quem quisesse frequentar a praia. Mas 
as dificuldades não se ficam por aqui, pois o estacionamento é selvagem e não 
há acesso à praia. Para alem de tudo isto, e seguindo um caminho que vem ter 
às Valeiras, temos arribas que estão a aproximar-se da rua, pondo em causa 
não apenas a própria rua, mas dentro em breve chegará às casas. 

Recomendo que rapidamente se intervenha na resolução e se alertem as entidades 
respetivas. É esta a visão que este executivo permanente tem para o turismo do nosso 
concelho. 
 
 
 

3. OUTROS ASSUNTOS 
  

a. Gostaria de saber como está a decorrer o início do ano escolar, sobretudo as AAAF 
e CAF se está a ser cumprido o caderno de encargos que aqui foi aprovado.” 

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

• Informou que a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho está atrasada, pelos motivos 
que já explicou a todos. 

• Fundo de Apoio às Empresas – qual o ponto de situação? As candidaturas foram em 
maio, e recentemente foram pedidos mais documentos sobre outros apoios que as 
empresas tenham recebido. Está-se a querer inviabilizar estes apoios? Na 
candidatura não estava prevista esta situação. 

• AAAF’s e CAF’s – vamos garantir que os contratos de trabalho das funcionárias vão 
ser assegurados? E por que valor? A empresa quer que passem recibos verdes. 

• Foi alertada para a Lei n.º 46/2020, de 20 de agosto, que aprovou o Estatuto do 
Antigo Combatente, que prevê, entre outros, o direito ao passe dos combatentes da 
Grande Guerra e a cedência da Bandeira Nacional para o funeral e entrega às 
famílias. Por que razão ainda não está a ser cumprida esta Lei? 
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• A Sr.ª Vereadora leu a parte da sua intervenção sobre a realização de eventos, que 
se encontra disponível publicamente na plataforma Youtube, no canal OAMGTV, 
podendo ser ouvida na íntegra no link desta reunião: 
https://www.youtube.com/watch?v=sG1Aq027nMA. 

 

• O texto refere, resumidamente, que desde o início da pandemia a Sr.ª Presidente 
cancelou todos os eventos, embora a CDU sempre aqui tenha dado exemplos de 
outros municípios que os faziam. Na altura falaram sobre as Festas da Cidade serem 
feitas de outra forma. 
A Sr.ª Vereadora referiu ainda que recentemente a Sr.ª Presidente justificou a 
cedência de património municipal com a continuação das situações de COVID no 
concelho, pelo que lhe pediu que fale com a candidata Cidália Ferreira, para a 
sensibilizar para o facto de estar a preparar a realização de um evento com público. 
Trata-se de uma falta de respeito para com os munícipes e para com os cidadãos. 
É uma falta de coerência para com a situação COVID, tanto na cedência dos 
edifícios municipais como na realização de eventos. 

 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e como “balanço do mandato” leu um texto cujo conteúdo pode ser ouvido na 
íntegra no link desta reunião: https://www.youtube.com/watch?v=sG1Aq027nMA. 
 

 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que depois de 
cumprimentar todos respondeu o seguinte: 
 

• Metrologia – teve conhecimento que houve pedido de equipamentos que estavam 
esgotados (entre maio e junho), e então entregou-se aos comerciantes uma 
declaração e depois foram contactados para cá virem em junho. Essas declarações 
foram entregues em mão pelo funcionário. 

• D. Daniela Araújo – não teve conhecimento desse e-mail. 
Informou que as inscrições nas AAAF’s e CAF’s são feitas on-line e na CMMG, e 
em 2 de agosto foram publicadas as listas.  
A Câmara tem 20 salas para apoio às famílias, com 25 crianças por sala, daí ter que 
se fazer lista. 
Aconselhou a D. Daniela a vir à Câmara ver se o Jardim para onde vão as crianças 
ainda tem vaga, ou se têm de ir para lista de espera. 

• Escola da Comeira – recebeu a informação com os problemas. Na altura os pais 
queriam pintar, o Vereador disse que era a Câmara que ia fazê-lo, e para lançar o 
procedimento foi lá com o Vereador e o Arquiteto e verificou-se que havia muito 
mais a fazer do que apenas a pintura.  
Nessa altura o Arquiteto tinha mais projetos em mão, que agora já terminou, e por 
isso vai avançar para este projeto da Comeira. 

• Salas da ASURPI – o contrato de comodato diz que algumas pequenas reparações 
são da responsabilidade da entidade a quem é feita a cedência. 

• Casas de banho de S. Pedro – os tapumes foram colocados devido à informação de 
marés vivas. 

• AAAF’s e CAF’s – teve uma reunião com a empresa e já alertou que o caderno de 
encargos é para cumprir escrupulosamente. 

• Liga dos Combatentes – já foi articulada a situação e já se adquiriram bandeiras, 
que não havia. 

https://www.youtube.com/watch?v=sG1Aq027nMA
https://www.youtube.com/watch?v=sG1Aq027nMA
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• Não se cancelaram eventos, reinventaram-se, de forma criativa, e foram realizados 
a contento de toda a população. Apenas as Festas da Cidade foram canceladas.   

 
 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Iluminação em S. Pedro – já tomou nota. 

• Sentido único da Tv.ª Manuel Laranjeira Guerra – está a ser analisado nos serviços 
para depois vir aqui à reunião. 

• FEMACE – já deu indicação aos serviços para fazerem os pagamentos sem esperar 
pelos candidatos que não entregaram a totalidade dos documentos. 

• Informou que estão a ser admitidos técnicos, no sentido de se poderem fazer mais 
projetos internamente. 

• Praias – no próximo mandato poder-se-ão fazer as adjudicações. Os passadiços já 
estão adjudicados. 

• Ruas por alcatroar – hoje vêm à reunião algumas situações. 

• Cães – o Vereador Caetano teve este assunto e andou a tratar com uma empresa. 
Agora está-se a retomar esse processo para se resolver, em termos de recolha dos 
animais e da capacidade do CRO. 

• Agradeceu o alerta para as arribas junto das casas. 

• Agradeceu a todas as instituições e associações que colaboraram com a CMMG, 
assim como aos trabalhadores da autarquia. 

• Deixou um agradecimento especial aos trabalhadores da saúde, no sucesso da 
vacinação COVID. 

• Vacinação – informou que o Centro de Vacinação no PME vai ser desmobilizado a 
partir do dia 2 de outubro, passando a vacinação a ser feita no Centro de Saúde. 

• Por último, deixou ainda um agradecimento à empresa da Marinha Grande que se 
disponibilizou para fazer, gratuitamente, a vacinação dos acamados. 

 

 

 

 

 

 
 
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 15:50 horas às 16:05 horas. 
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ORDEM DO DIA 
 

 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

1. Resumo de Tesouraria do dia 14 de setembro de 2021 
 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia catorze de setembro de dois mil 
e vinte e um, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Dotações Orçamentais”: 
14.329.557,52€ (catorze milhões, trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete 
euros e cinquenta e dois cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
 
 
APROVISIONAMENTO 

 
 

2. P.A. N.º 102/2021-AP/DQV – “Fornecimento de energia elétrica em média 
tensão, baixa tensão especial, baixa tensão normal e iluminação pública” - 
Abertura de procedimento de contratação pública.   

 
621 - Presente a requisição interna n.º 29991 e a informação n.º TF 08.2021, da Divisão de 
Qualidade de Vida, nas quais se manifesta a necessidade de proceder à contratação do 
“Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial, baixa tensão 
normal e iluminação pública”, para o período de 12 meses, com início previsto a 1 de fevereiro 
de 2022. 
 
Presente o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas e Anexos. 
 
Considerando que o preço base a aplicar ao procedimento de contratação pública é de 
1.489.402,75 euros, acrescidos de I.V.A. à taxa legal em vigor, sendo este o preço máximo 
que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução do objeto do contrato a celebrar, 
o que determina a adoção do procedimento de concurso público com publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia, nos termos dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, n.º 1, 
alínea a), para os efeitos do disposto no a artigo 38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
 
Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2021 a dotação 
para a assunção de despesa, nos anos de 2022 e 2023 para a contratação da “Fornecimento 
de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial, baixa tensão normal e iluminação 
pública”, na classificação orgânica/económica 0103/020201 e 0103/06020305, ações do PAM 
2020/A/1 e 2020/A/27. 
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Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal 
sempre que se verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais, e que a 
Assembleia Municipal deliberou conceder autorização genérica prévia favorável para a 
assunção de compromissos plurianuais, em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 6.º da LCPA e no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho, conforme 
deliberações do órgão deliberativo 28.12.2020 e de 10.09.2021. 
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando a proposta dos serviços e concordando com 
o teor da mesma, que se dá por reproduzida e que fica anexa à presente deliberação, de 
acordo com os artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, n.º1, 38.º, 40.º, n.º 2 
e 67.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, com o artigo 18º, n.º 1, alínea b) 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e com o disposto nas alíneas f) e dd) do n.º 1 
do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera: 

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

b) Adoptar o procedimento de concurso público com publicação no Jornal Oficial 
da União Europeia; 

c) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 
d) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas 

Jurídicas, Cláusulas Técnicas e Anexos; 
e) Determinar que a adjudicação seja feita por lotes, de acordo com o critério da 

proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de monofator, 
designadamente o mais baixo preço por lote, nos termos do art.º 46.º-A, n.º 1 e 
o artigo 74.º, n.º 1, alínea b), ambos do CCP; 

f) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição: 
✓ Telmo Faria, Presidente; 
✓ Carla Lucas, Vogal; 
✓ Luciana Esteves, Vogal; 
✓ Edite Moniz, Vogal Suplente. 
✓ Sara Vidal, Vogal Suplente; 

g) Delegar no júri a competência para a prestação de esclarecimentos nos termos 
do artigo 50.º n.º 5 alínea a) do CCP; 

h) Designar como gestor do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, o 
trabalhador Telmo Faria, o qual será substituído nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Luciana Esteves. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

3. P.A. N.º 103/2021-AP/DAF – “Contratação de seguros para o Município da 
Marinha Grande para o ano 2022” - Abertura de procedimento de contratação 
pública.   

 
 
622 - Presentes as informações n.º I/1750/2021 da DAF - Área de Património e n.º I/1772/2021 
da DMC – Recursos Humanos, nas quais se manifesta a necessidade de se proceder à 
abertura de procedimento de contratação pública, com o seguinte objeto contratual: 
“Contratação de seguros para o Município da Marinha Grande para o ano 2022”. 
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Presente o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas e Anexos. 
 
Considerando que o preço base a aplicar ao procedimento de contratação pública é de 
318.147 euros, isento de I.V.A., sendo este o preço máximo que a entidade adjudicante se 
dispõe a pagar pela execução do objeto do contrato a celebrar, o qual determina que seja 
adotado o procedimento de concurso público com publicidade internacional, nos termos dos 
artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, n.º1, alínea a), para os efeitos do disposto no artigo 
38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
 
Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2021 a dotação 
para a assunção de despesa, nos anos de 2021 e 2022, para a “Contratação de seguros para 
o Município da Marinha Grande para o ano 2022”. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal 
sempre que se verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais, e que a 
Assembleia Municipal deliberou conceder autorização genérica prévia favorável para a 
assunção de compromissos plurianuais, em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 6.º da LCPA e no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho. 
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando a proposta da DAF - Área de Património e da 
DMC – Recursos Humanos, que se dá por reproduzida e que fica anexa à presente 
deliberação, de acordo com os artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, n.º1, 
38.º, 40.º, n.º 2 e 67.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, com o artigo 18º, 
n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e com o disposto nas alíneas f) e 
dd) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em 
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera: 
 

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

b) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 
c) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas 

Jurídicas, Cláusulas Técnicas e Anexos; 
d) Determinar que a adjudicação seja feita por lotes, de acordo com o critério 

da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de monofator, 
designadamente o mais baixo preço por lote, nos termos do art.º 46.º-A, n.º 
1 e o artigo 74.º, n.º 1, alínea b), ambos do CCP; 

e) Adoptar o procedimento de concurso público com publicidade no Jornal 
Oficial da União Europeia; 

f) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição: 
 Efetivos 
➢ Vânia Santos (Presidente) 
➢ Sandra Paiva (Vogal, substitui a Presidente nas suas faltas e 

impedimentos) 
➢ Marina Freitas (Vogal) 

 
Suplentes 
➢ Sara Coelho (suplente) 
➢ Catarina Silva (suplente) 
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g) Delegar no júri a competência para a prestação de esclarecimentos nos 
termos do artigo 50.º n.º 5 alínea a) do CCP; 

h) Designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Vânia Santos, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Marina Freitas. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

4. Protocolos de colaboração a celebrar com os Agrupamentos de Escolas 
Marinha Grande Nascente e Poente, no âmbito do acesso aos refeitórios – Ano 
letivo 2021/2022   

 
623 - Presente informação da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania n.º I/1376/2021, 
pela qual é manifestada a necessidade do acesso aos refeitórios do Agrupamento de Escolas 
Marinha Grande Poente e do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente pelos 
alunos do 1.º ciclo do ensino básico da escola Guilherme Stephens e dos alunos do jardim de 
Infância da Boavista, no ano letivo 2021/2022. 
 
Considerando que se mantêm em vigor as condições do Protocolo de Fornecimento de 
Refeições Escolares a Crianças da Educação Pré-escolar / alunos do 1.º ciclo do Ensino 
Básico e do Acordo de Cooperação relativo ao Programa de Expansão e Desenvolvimento da 
educação pré-escolar, ambos celebrados entre o Município da Marinha Grande e a  DGEstE - 
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, confirmado através de comunicação desta 
entidade à CMMG em email datado de 01/09/2021, pelo qual informam não existirem 
alterações às condições vigentes nos anos letivos anteriores e ainda email de 08/09/2021 
com a comunicação dos preços unitários das refeições a servir no ano letivo 2021/2022, que 
se anexam. 
 
Considerando que o Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente e o Agrupamento 
de Escolas Marinha Grande Poente, nas suas áreas de atuação, possuem refeitórios 
escolares, para fornecer a totalidade das refeições, aos alunos identificados na informação 
da DDC. 
 
Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 4.º do Despacho n.º 8452-A/2015 do 
Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, publicado a 31 de 
julho de 2015, na 2.ª série do Diário da República, o fornecimento de refeições escolares a 
crianças que frequentam a educação pré-escolar e a alunos do 1.º ciclo do ensino básico, 
cuja atribuição é dos Municípios, pode ser realizada em refeitórios escolares do ensino 
básico (2.º e/ou 3.º ciclos), mediante a celebração de protocolos entre os agrupamentos, os 
Municípios e a Direção-Geral dos /Estabelecimentos Escolares.  
 
Considerando que o fornecimento de refeições nos refeitórios dos Agrupamentos de Escolas 
Marinha Grande Poente e Nascente é realizado através de empresa contratada pela DGEstE 
(Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares). 
 
Considerando que o Município possui atribuições no âmbito da educação, nos termos da 
alínea d) do n.º 2 do art.º 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) aprovado 
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e subsequentemente no âmbito do 
fornecimento de refeições escolares considerando o  Protocolo de Fornecimento de 
Refeições Escolares a Crianças da Educação Pré-escolar / alunos do 1.º ciclo do Ensino 
Básico celebrado entre o Município da Marinha Grande e a  DGEstE - Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares. 
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Considerando que a administração central e as autarquias locais podem estabelecer entre si 
formas adequadas de parceria para melhor prossecução do interesse público, de acordo com 
a alínea r) artigo 33.º do RJAL aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual. 
 
Considerando que por despacho da Presidente da Câmara Municipal, datado de 14/09/2021, 
foi autorizada a assunção da despesa subjacente ao fornecimento total estimado de 24.180 
refeições aos alunos da Escola Básica Guilherme Stephens e aos alunos do jardim de 
infância da Boavista, para o ano letivo 2021/2022, pelo valor total de 53.196 euros, IVA não 
sujeito, para a totalidade do ano letivo de 2021/2022, na sequência de procedimento de 
contratação pública despoletado pela DGEstE - Direção Geral dos Estabelecimentos 
Escolares para os agrupamentos de escolas Marinha Grande Poente e Marinha Grande 
Nascente 
 
Para o registo orçamental da presente despesa, foi emitido o cabimento n.º 904/2021, o 
compromisso n.º 619/2021 e a contração de dívida n.º 7085, estando prevista a seguinte 
repartição de encargos: 19.448 euros, no ano de 2021 e 33.748 euros no ano de 2022. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera de acordo com a competência prevista na alínea r) 
artigo 33.º do RJAL aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar as minutas dos Protocolos de Colaboração a celebrar entre o 
Município da Marinha Grande e o Agrupamento de Escolas da Marinha Grande Poente 
NIPC 600 076 768 e o Agrupamento de Escolas da Marinha Grande Nascente NIPC 600 
075 761, para o ano letivo 2021/2022. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

5. P.A. N.º 10/2021-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família, 
componente de apoio à família, e bibliotecas escolares no período 
compreendido entre 3 de maio de 2021 a 30 de julho de 2021”.  – Aprovação de 
serviços a menos e liberação de caução.   
 

624 - Na sequência do P.A. n.º 10/2021-AP/DDC - Atividades de animação e apoio à família, 
componente de apoio à família, e bibliotecas escolares no período compreendido entre 3 de 
maio de 2021 a 30 de julho de 2021, foi celebrado o contrato n.º 36/2021 a 26/04/2021, para 
os Lotes 1 e 2, com a empresa Hobbyvida, Desporto Educação e Vitivinicultura, Lda, pelo 
valor global de 94.911,67 euros, acrescidos de IVA, sendo 35.802,64€ o valor do LOTE 1 e 
59.109,03€ o valor do LOTE 2, ambos os valores acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Considerando que o contrato terminou a 30/07/2021 e que o Gestor de Contrato, através de 
informação que se anexa, informou que o contrato foi cumprido e que todas as faturas dos 
serviços prestados foram recebidas e confirmadas, não existindo serviços por faturar e que 
se encontra concluída a execução física do contrato, e consequentemente a caução prestada 
pelo cocontratante no âmbito do referido processo de aquisição reúne condições para ser 
liberada. 
 
Considerando que de acordo com informação dos serviços de contabilidade a execução 
financeira também se encontra concluída, estando assim reunidas as condições para se 
proceder à liberação da caução prestada pelo cocontratante nos termos do artigo 295.º do 
Código dos Contratos Públicos. 
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A Câmara Municipal, depois de analisado o processo, concordando com a informação 
da DDC, delibera proceder à aprovação de serviços a menos do P.A. N.º 10/2021-
AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família, componente de apoio à família, e 
bibliotecas escolares no período compreendido entre 3 de maio de 2021 a 30 de julho 
de 2021”, de acordo com o artigo 379.º, nº. 1 aplicável por remissão do artigo 454.º, n.º 
6, ambos do Código dos Contratos Públicos, no montante de 7.159,18 euros, IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 
 
Mais delibera autorizar, de acordo com o artigo 295.º do Código dos Contratos 
Públicos, a liberação da caução prestada, no âmbito do P.A. N.º 10/2021-AP/DDC, pelo 
cocontratante Hobbyvida, Desporto Educação e Vitivinicultura, Lda, no valor de 
2.372,79 euros, mediante Guia de Depósito n.º 0010940 de 21/04/2021, efetuada na 
Agência da Caixa Geral de Depósitos da Ribeira Viseu. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

6. P.A. N.º 112/2020-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 no período de 2 de novembro de 2020 a 30 de 
julho de 2021” –   Aprovação de serviços a menos e liberação de cauções.  

 
625 - Na sequência do P.A. n.º 112/2020-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 no 
período de 2 de novembro de 2020 a 30 de julho de 2021, foi celebrado o contrato n.º 
136/2020 com a empresa UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E 
PRIVADOS, S.A. pelo valor global de 508.398,60 euros, correspondendo 235.863,00€, ao 
LOTE 1 e 272.535,60€, ao LOTE 2, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor. 
 
Considerando que o contrato terminou a 30/07/2021 e que o Gestor de Contrato, através de 
informação que se anexa, informou que o contrato foi cumprido e que todas as faturas dos 
serviços prestados foram recebidas e confirmadas, não existindo serviços por faturar e que 
se encontra concluída a execução física do contrato, e consequentemente a caução prestada 
pelo cocontratante no âmbito do referido processo de aquisição reúne condições para ser 
liberada. 
 
Considerando que atendendo à informação da DDC está concluída a execução física do 
contrato celebrado e que de acordo com informação dos serviços financeiros a execução 
financeira também se encontra concluída, estando assim reunidas as condições para se 
proceder à liberação da caução prestada pelo cocontratante nos termos do artigo 295.º do 
Código dos Contratos Públicos. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisado o processo, concordando com a informação 
prestada, delibera proceder à aprovação de serviços a menos do P.A. N.º 112/2020-
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 no período de 2 de 
novembro de 2020 a 30 de julho de 2021”, de acordo com o artigo 379.º, nº. 1 aplicável 
por remissão do artigo 454.º, n.º 6, ambos do Código dos Contratos Públicos, no 
montante de 118.872,85€, IVA incluído à taxa legal em vigor. 
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Mais delibera autorizar, de acordo com o artigo 295.º do Código dos Contratos 
Públicos, a liberação da caução prestada pelo cocontratante UNISELF - SOCIEDADE 
DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A., no valor de 12.709,97 euros, 
mediante seguro caução, apólice n.º 008010006050, emitida pela AGEAS PORTUGAL - 
CAMPANHIA DE SEGUROS, SA. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 

7. E/8117/2020 - Estragos nas paredes da moradia e anexos, na Rua de S. Pedro 
de Moel, N.º 20 - Guarda Nova - Marinha Grande 

 
626 - Presente pedido com entrada, E/8117/2020, datado de 05/08/2020, em que é solicitado 
intervenção devido aos estragos nas paredes da moradia e anexos, na Rua de S. Pedro de 
Moel Nº 20, Guarda Nova - Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica LC/22/2021 de 18/06/2021, sobre o assunto. 
 
Presente despacho da Senhora Presidente da Câmara municipal da Marinha Grande, datado 
de 02/09/2021. 
 
Na sequência do pedido com entrada E/8117/2021 datado de 05/08/2020, em que é 
solicitado a intervenção devido aos estragos causados nas paredes da moradia e anexos sito 
na Rua de S. Pedro de Moel Nº 20, Guarda Nova - Marinha Grande, bem como da 
informação dos serviços camarários LC/22/2021 de 18/06/2021, que se dá aqui por 
integralmente reproduzida e se anexa, a Câmara Municipal da Marinha Grande delibera ao 
abrigo da alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual: 
 
Autorizar a colocação de um sinal (C3d), (trânsito proibido a veículos de mercadorias 
de peso total superior a 3.5T), conforme estabelecido no artigo 24.º do Decreto 
Regulamentar Nº 22 – A/98, de 1 de outubro, no entroncamento da Rua da Serraria, 
com a Rua de S. Pedro de Moel. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

8. E/9207/2021 – Pedido de colocação de lomba redutora de velocidade – Rua 
Quinta do Warnhagem 

 
Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente pedido com o registo E/9207/2021, datado de 19/08/2021, em que é solicitado a colocação 
de lomba redutora de velocidade junto da rotunda existente na Rua Quinta do Warnhagem - Fonte 
Santa - Marinha Grande. 
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Presente informação técnica JP/02/2021, datado de 25/08/2021, sobre o assunto, sendo proposta a 
instalação do painel adicional Modelo 1a junto da sinalização B7 e a instalação de semáforos 
controladores de velocidade no alinhamento reto da Rua Sociedade e Beneficência e Recreio Primeiro 
de Janeiro. 
 
Presente despacho da Sr.ª Presidente, datado de 31/08/2021. 
 
Na sequência do pedido com registo n.º E/9207/2021, para colocação de lomba redutora de 
velocidade junto da rotunda existente na Rua Quinta do Warnhagem – Fonte Santa, Marinha 
Grande, bem como da solução técnica apresentada na informação dos serviços Camarários 
JP/02/2021, que se dá aqui por integralmente reproduzida e se anexa, a Câmara Municipal 
delibera ao abrigo da alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual: 

• Instalar um painel adicional Modelo 1a com a indicação de 100m junto da sinalização 
vertical de Aproximação à Rotunda (Modelo B7) na Rua Sociedade e Beneficência e 
Recreio Primeiro de Janeiro. 

• Instalar semáforos controladores de velocidade no alinhamento reto da Rua Sociedade 
e Beneficência e Recreio Primeiro de Janeiro.” 

 
Em face das dúvidas suscitadas entre a proposta de deliberação e a informação técnica, a 
Sr.ª Presidente solicitou a presença da Chefe da Divisão de Gestão do Território, Dr.ª 
Inês Marrazes, que informou que irá ser feito um procedimento para contemplar as 
situações que estão elencadas na informação técnica. 
 
A Sr.ª Presidente considerou que não faz sentido aprovar só esta situação, mas sim todas 
as que estão identificadas na informação técnica. 
 
Assim, e com a concordância de todos os presentes, o ponto foi retirado, para ser 
reagendado em próxima reunião. 
 
 

9. Acordo com terceiros – Acordo de gestão que estabelece as obrigações e 
contrapartidas a contrair pelas Infraestruturas de Portugal, S.A., Marrachinho – 
Supermercados do Algarve, S.A. e o Município da Marinha Grande, para 
instalação de equipamentos Semafóricos 

 
627 - Presente minuta do “Acordo com terceiros”, apresentada pelas Infraestruturas de 
Portugal, S.A. (IP, S.A.) que define os termos e obrigações a estabelecer entre as partes – 
IP, S.A., Marrachinho – Supermercados do Algarve, S.A. e o Município da Marinha Grande – 
referente à instalação de equipamentos semafóricos e passadeiras na EN242 ao KM 13.100, 
em virtude do aumento do tráfego da zona, resultante da construção de uma superfície 
comercial. 
 
Considerando que: 
- Por ofício datado de 30-04-2020, com a referência n.º 2692360-007, referente a um pedido 
de parecer para construção de um edifício destinado a comércio, supermercado de 
bricolagem, Bricomarché e execução de passadeiras semaforizadas na EN242, as 
Infraestruras de Portugal, S.A. (IP, S.A.), informaram a então titular do respetivo processo de 
licenciamento, que corre os seus trâmites nesta Câmara Municipal sob o n.º 153/20, que não 
havia qualquer inconveniente na sua pretensão; 
 
- O parecer em causa ficou, no entanto, condicionado à elaboração de um acordo de gestão 
entre a IP, S.A., a promotora e o Município da Marinha Grande, nos termos do n.º 2 do artigo 
44.º e n.º 1 do artigo 45.º dos Estatutos das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, 
aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, em virtude de a superfície comercial a  
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construir junto à EN242 vir a produzir alterações nas condições do tráfego na zona, quer 
quanto ao nível de serviço, quer quanto à segurança da circulação junto àquela estrada; 
 
- Atualmente, e por via da substituição da requerente, a titular do mencionado processo de 
licenciamento é a sociedade Marrachinho – Supermercados do Algarve, S.A.; 
 
- A IP, S.A. remeteu a esta Câmara Municipal a minuta do “Acordo com terceiros”, aprovada 
pelo seu Conselho de Administração Executivo a 26-08-21; 
 
- O referido acordo estabelece as obrigações e contrapartidas a contrair pelas partes, 
relativamente à instalação de equipamentos semafóricos e passadeiras ao KM 13,100 da 
referida estrada; 
 
- O Município da Marinha Grande manifestou o interesse em assumir os encargos relativos 
ao fornecimento da energia, necessária ao funcionamento dos equipamentos semafóricos a 
instalar; 
 
- A obrigação de fornecimento da energia elétrica e de suportar os encargos resultantes dos 
consumos de eletricidade por parte do Município, inerentes ao funcionamento das 
infraestruturas e do referido equipamento semafórico, encontra-se prevista na cláusula 19.ª 
do referido acordo; 
 
- No que se refere aos encargos, o acordo tem a duração de 10 anos, renovável 
automaticamente por iguais períodos, salvo se for denunciado por qualquer das partes, não 
cabendo às mesmas o direito a qualquer indemnização, conforme cláusula 34.ª; 
 
- A conservação e manutenção do referido equipamento é, de acordo com a cláusula 20.º do 
mencionado acordo, da responsabilidade da IP, S.A; 
 
A Câmara Municipal, por pretender dar o seu contributo para que o interesse público 
da segurança de pessoas e veículos que utilizam aquela via rodoviária seja acautelado 
com a instalação do referido equipamento semafórico, delibera, ao abrigo da alínea r), 
do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, APROVAR a minuta do “Acordo 
com terceiros” - que se anexa e cujos termos passam a fazer parte integrante da 
presente deliberação - a celebrar entre a Infraestruturas de Portugal, S.A., Marrachinho 
– Supermercados do Algarve, S.A. e o Município da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

10. Req.º nº 705/21, datado de 2021/09/06 - Proc.º n.º 181/21, datado de 2021/07/28 – 
RUA DAS FLORES - GESTÃO DE ACTIVOS IMOBILIARIOS LDA 

 
628 - Presente pedido com o registo n.º 705/21, datado de 06/09/2021, referente à 
construção de um edifício destinado a habitação coletiva, para alojamento local, a realizar no 
prédio sito no n.º 3 da rua Comendador Santos Barosa, registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 18671 e inscrito na matriz predial urbana sob o  
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artigo n.º 243, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 181/21, com data de entrada de 28/07/2021, apresentado por RUA DAS 
FLORES - GESTÃO DE ACTIVOS IMOBILIARIOS LDA, a solicitar a aprovação do respetivo 
projeto de arquitetura; 
 
Presente informação técnica, datada de 14/09/2021, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura relativo à construção de um edifício destinado a habitação 
coletiva, para alojamento local, a realizar no prédio sito no n.º 3 da rua Comendador 
Santos Barosa, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob 
o n.º 18671 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 243, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 181/21, 
com data de entrada de 28/07/2021, apresentado por RUA DAS FLORES - GESTÃO DE 
ACTIVOS IMOBILIARIOS LDA, com os seguintes condicionalismos: 
 
1 - Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projetos de 
especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE; 
2 – Assegurar a execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar 
como necessários à correta conclusão da obra, nomeadamente ao nível dos espaços 
públicos confinantes. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

11. Req.º nº 706/21, datado de 2021/09/06 - Proc.º n.º 182/21, datado de 2021/07/28 – 
RUA DAS FLORES - GESTÃO DE ACTIVOS IMOBILIARIOS LDA  

 
629 - Presente pedido com o registo n.º 706/21, datado de 06/09/2021, referente à alteração 
e ampliação de um conjunto habitacional, destinado a habitação coletiva, para alojamento 
local, a realizar no prédio sito no n.º 17 da rua , registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 11138 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
n.º 5193, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 182/21, com data de entrada de 28/07/2021, apresentado por RUA DAS 
FLORES - GESTÃO DE ACTIVOS IMOBILIARIOS LDA, a solicitar a aprovação do respetivo 
projeto de arquitetura; 
 
Presente informação técnica, datada de 14/09/2021, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura relativo à alteração e ampliação de um conjunto habitacional, 
destinado a habitação coletiva, para alojamento local, a realizar no prédio sito no n.º 17  
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da rua , registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
11138 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 5193, da freguesia e concelho 
da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 182/21, com data 
de entrada de 28/07/2021, apresentado por RUA DAS FLORES - GESTÃO DE ACTIVOS 
IMOBILIARIOS LDA, com os seguintes condicionalismos: 
 
1.- Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projetos de 
especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE; 
2 – Assegurar a execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar 
como necessários à correta conclusão da obra, nomeadamente ao nível dos espaços 
públicos confinantes. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

12. Req.º n.º 2035/19, datado de 2019/12/10 - Proc.º n.º 15/2019, datado de 
2019/01/10 – IMOBILIÁRIA PONTO NOVO S.A. 

 
630 - Presente  requerimento  n.º2035/19,  datado  de 10/12/2019, a  que  corresponde  o 
processo camarário  n.º 15/2019,referenteaopedido de emissão de certidão de destaque de 
parcela sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, sob 
o n.º11081,inscrito  na matriz predial rústica, sob o artigo número 9719, com a área de 
4.110,00 m2,  localizado  na  rua  do  Lamarão, freguesia  e  concelho  de  Marinha  Grande,  
nos termos previstos  no  n.º4do artigo 6.ºdo    Regime Jurídico da    Urbanização e 
Edificação-RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º555/99,  de  16  de  dezembro,  alterado  e  
republicado  pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro. 
 
Presente parecer técnico, datado de 15/09/2021, que atesta estarem preenchidos os 
requisitos legais necessários ao deferimento da operação de destaque requerida, bem como 
à emissão da respetiva certidão comprovativa. 
 
Após análise da pretensão, a Câmara delibera: 
 
DEFERIR a operação de destaque em referência, por se encontrarem reunidas as 
condições expressas no n.º 4 do artigo 6.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação-RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9de setembro, dado o prédio se situar 
em perímetro urbano e as duas parcelas resultantes da operação de destaque, 
confrontarem com arruamentos públicos. 
 
Delibera, igualmente MANDAR emitir a respetiva certidão de destaque para efeitos de 
registo predial, nos termos do n.º 9 do artigo 6.º do RJUE, devendo nela constar a 
obrigatoriedade de inscrição do ónus de não fracionamento das parcelas resultantes 
do destaque, por um período de 10 anos contados da data do mesmo, nos termos do 
n.º 6 e n.º 7 do citado artigo 6.º, sem o que não poderá ser licenciada ou comunicada 
qualquer obra de construção nessas parcelas 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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13. Req.º n.º 740/21, datado de 2021/09/10 - Proc.º n.º 158/19, datado de 2019/04/30 
– MARIA CRISTINA GUERRA LUÍS DA CRUZ e MÁRIO CARVALHEIRO DA CRUZ 

 
631 - Presente requerimento n.º 740/21, datado de 10/09/2021, constante do processo 
camarário n.º 158/19, subscrito por MARIA CRISTINA GUERRA LUÍS DA CRUZ e por 
MÁRIO CARVALHEIRO DA CRUZ, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de edifício com um fogo de habitação com garagem e muro de vedação”, a 
incidir sobre um prédio urbano sito na rua das Rosas da Pedra de Cima, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 20672 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 20550-
P, a requerer a aprovação de alterações dos arranjos exteriores, efetuadas em obra. 
 
Presente parecer técnico datado de 15/09/2021, referindo estar o presente pedido em 
condições de ser presente a reunião de Câmara. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara delibera: 
 
DEFERIR as alterações efetuadas ao nível dos arranjos exteriores, realizadas no 
âmbito do licenciamento da obra de “Construção de edifício com um fogo de 
habitação com garagem e muro de vedação”, executada sobre o prédio sito na rua das 
Rosas da Pedra de Cima, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20672 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 20550-P, com o número de processo 158/19, 
com data de entrada em 30/04/2019, apresentado por MARIA CRISTINA GUERRA LUÍS 
DA CRUZ e por MÁRIO CARVALHEIRO DA CRUZ. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

14. Req.º n.º 741/21, datado de 2021/09/10 - Proc.º n.º 217/19, datado de 2019/06/19 
– MARIA CRISTINA GUERRA LUÍS DA CRUZ e MÁRIO CARVALHEIRO DA CRUZ 

 
632 - Presente requerimento n.º 741/21, datado de 2021/09/10, constante do processo 
camarário n.º 217/19, subscrito por MARIA CRISTINA GUERRA LUÍS DA CRUZ e por 
MÁRIO CARVALHEIRO DA CRUZ,  referente  ao  pedido  de  licenciamento  da obra  de 
“Construção  de  edifício  com  um  fogo  de  habitação  com  garagem  e  muro  de 
vedação”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua das Rosas da Pedra de Cima, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 16428 e inscrito na  matriz  predial  urbana  sob  o  artigo  
número  20551-P, a requerer  a  aprovação  de  alterações dos arranjos exteriores, efetuadas 
em obra. 
 
Presente parecer técnico, datado de 2021/09/15, referindo estar o presente pedido em 
condições de ser presente a reunião de Câmara. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara delibera: 
 
DEFERIR as alterações efetuadas ao nível dos arranjos exteriores, realizadas no 
âmbito do licenciamento da obra de “Construção de edifício com um fogo de 
habitação com garagem e muro de vedação”, executada sobre o prédio sito  na rua  
das  Rosas  da  Pedra  de  Cima,  freguesia  e  concelho  de  Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16428 e inscrito  
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na matriz predial urbana sob o artigo número 20551-P, com o número de processo 
217/19, com data de entrada em 2019/06/19, apresentado por MARIA CRISTINA 
GUERRA LUÍS DA CRUZ e  por MÁRIO  CARVALHEIRO  DA  CRUZ. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

15. Req.º n.º 708/21, datado de 2021/09/06 - Proc.º n.º 124/21, datado de 2021/06/08 
– NELSON FERNANDO PEDROSA FAUSTINO 

 
633 - Presente pedido com o registo n.º 708/21, datado de 06/09/2021, relativo a legalização 
de alterações executadas na fachada e interior de um edifício, localizado no n.º 42 da rua da 
Foz, na Praia da Vieira, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 6614 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 2490, da freguesia 
de Vieira de Leiria e concelho da-Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 124/21, com data de entrada de 08/06/2021, apresentado por NELSON 
FERNANDO PEDROSA FAUSTINO; 
 
Presente informação técnica, datada de 09/09/2021, 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 a 
legalização de alterações executadas na fachada e interior de um edifício, localizado 
no n.º 42 da rua da Foz, na Praia da Vieira, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 6614 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo n.º 2490, da freguesia de Vieira de Leiria e concelho da-Marinha Grande, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 124/21, com data de entrada de 
08/06/2021, apresentado por NELSON FERNANDO PEDROSA FAUSTINO. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 – Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG), em vigor, a 
concessão da respetiva autorização de utilização ficará dependente da realização de 
prévia vistoria municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

16. E/1106/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA 
DE VALA PARA EXECUÇÃO DE BAIXADA ELÉTRICA – E-REDES, 
DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A. 

 
634 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/1106/2021, datado de 
2021/02/01, de ocupação da via pública, apresentado por E-REDES, DISTRIBUIÇÃO DE 
ELETRICIDADE, S.A., com a ref.ª PLR190001889653, para abertura de vala para realização  
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de trabalhos, referentes à execução de baixada elétrica, a levar a cabo na Av. do Farol, São 
Pedro de Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão da Qualidade de Vida, datado de 2021/02/03, 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 (condicionado) ao pedido de ocupação da via pública para 
abertura de vala para realização de trabalhos, referentes à execução de baixada 
elétrica, a levar a cabo na Av. do Farol, São Pedro de Moel, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 

a) No que diz respeito à abertura de vala em atravessamento da faixa de rodagem 
com pavimento em betão betuminoso, e tendo em atenção que este se 
encontra em bom estado de conservação sem cortes ou reparações, deverão 
ser equacionadas soluções que contemplem um método construtivo 
alternativo à abertura de vala com corte do betuminoso. 

b) Tendo em atenção as indicações para redução de todas as redes aéreas 
existentes em S. Pedro de Moel, não é admissível a execução de rede aérea. 

c) Os pavimentos devem ser repostos nas devidas condições. 
d) 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.  

e) 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. 

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

g) 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. 
 
 

17. E/9138/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA 
DE VALA PARA EXECUÇÃO RAMAIS DOMICILIARIOS DE GAS NATURAL - 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

 
635 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/9138/2021, datado de 
2021/08/19, de ocupação da via pública, apresentado por LUSITANIAGÁS - COMPANHIA 
DE GÁS DO CENTRO, S.A., com a referência 975_2021_GGND_DM_NORTE, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais  
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Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo na Rua da Grécia, Zona Industrial da Marinha 
Grande, freguesia e concelho de Marinha Grande, numa extensão de 7,00 metros de 
pavimentos e passeios. 
 
Presente parecer técnico da Divisão da Qualidade de Vida, datado de 2021/09/14, 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 abertura de 
vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo na Rua da Grécia, Zona Industrial da 
Marinha Grande, freguesia e concelho de Marinha Grande, numa extensão de 7,00 
metros de pavimentos e passeios, com os seguintes condicionalismos: 
 

a) A intervenção apenas poderá ser executada em passeio com pavimento 
em lajetas de betão. 

b) Havendo necessidade de execução de rede em zona de betuminoso, tendo 
em atenção que este pavimento foi executado recentemente no âmbito da 
empreitada camarária “Ampliação da ZIMG e rede viária da saída norte - 
Fase 2”, encontrando-se em bom estado de conservação sem cortes ou 
reparações, esta intervenção não poderá ser realizada.  

c) Os pavimentos devem ser repostos nas devidas condições. 
d) 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.  

e) 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. 

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

g) 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/9388/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA 
DE VALA PARA EXECUÇÃO DE BAIXADA ELÉTRICA - ACR - ANTÓNIO 
CRISTIANO ROSÁRIO, LDA 

 
636 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/9388/2021, datado de 
2021/08/26, de ocupação da via pública, apresentado por ACR - ANTÓNIO CRISTIANO  



 

Página 26 de 46 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 20/09/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
ROSÁRIO, LDA, para abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à 
execução de baixada elétrica, a levar a cabo na Rua do Lamarão, Amieirinha, freguesia e 
concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão da Qualidade de Vida, datado de 2021/09/11, 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 abertura de 
vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à execução de baixada 
elétrica, a levar a cabo na Rua do Lamarão, Amieirinha, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 

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

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

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

d) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão da 
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. 
 
 

19. E/10103/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM 
ABERTURA DE VALA PARA EXECUÇÃO DE BAIXADA ELÉTRICA - ACR - 
ANTÓNIO CRISTIANO ROSÁRIO, LDA 

 
637 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/10103/2021, datado de 
2021/09/09, de ocupação da via pública, apresentado por ACR - ANTÓNIO CRISTIANO 
ROSÁRIO, LDA, para abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à 
execução de baixada elétrica, a levar a cabo na Rua Lobos do Mar, n.º 18, Praia da Vieira, 
freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão da Qualidade de Vida, datado de 2021/09/13, sobre o 
assunto. 
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Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal DELIBERA, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 
do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à execução de baixada 
elétrica, a levar a cabo na Rua Lobos do Mar, n.º 18, Praia da Vieira, freguesia de Vieira 
de Leiria e concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 

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

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

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

d) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão da 
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. 
 
 

20. E/10116/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM 
ABERTURA DE VALA PARA EXECUÇÃO DE BAIXADA ELÉTRICA - ACR - 
ANTÓNIO CRISTIANO ROSÁRIO, LDA 

 
638 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/10116/2021, datado de 
2021/09/09, de ocupação da via pública, apresentado por ACR - ANTÓNIO CRISTIANO 
ROSÁRIO, LDA, para abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à 
execução de baixada elétrica, a levar a cabo na Rua do Pedrogão Grande, n.º 17-A, Trutas, 
freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão da Qualidade de Vida, datado de 2021/09/11, 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 abertura de 
vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à execução de baixada  
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elétrica, a levar a cabo na Rua do Pedrogão Grande, n.º 17-A, Trutas, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 

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

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

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

d) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão da 
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 

 
 

21. “EXECUÇÃO DE RAMAIS DE SANEAMENTO E DE ÁGUA NA RUA DO CAIS E RUA CASAL 

DAS RAPOSAS EM VIEIRA DE LEIRIA – CONCURSO PÚBLICO Nº 20/2021” – 

APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA E 

NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. 
 

639 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“ANTÓNIO EMILIO GOMES & FILHOS, LDA”, para a execução da obra designada por 
“EXECUÇÃO DE RAMAIS DE SANEAMENTO E DE ÁGUA NA RUA DO CAIS E RUA 
CASAL DAS RAPOSAS EM VIEIRA DE LEIRIA”. 

 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 09PG2021, de 15 de setembro, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta que o Plano de Segurança e Saúde apresentado se 
encontra em condições de ser aprovado, devendo o referido plano ser atualizado, sempre 
que no decurso da empreitada se verifique que as condições iniciais de execução de tarefas 
sejam alteradas, ou identificados novos riscos. 

 
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 12, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“EXECUÇÃO DE RAMAIS DE SANEAMENTO E DE ÁGUA NA RUA DO CAIS E RUA 
CASAL DAS RAPOSAS EM VIEIRA DE LEIRIA”, em que é cocontratante a firma 
“ANTÓNIO EMILIO GOMES & FILHOS, LDA”, delibera aprovar o Plano de Segurança e 
Saúde para a execução da obra. 
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Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º, n.º 2, do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 

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

 
 

22. Isenção do pagamento de taxas. 
 
640 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
O Clube Automóvel da Marinha Grande, solicitou à Câmara Municipal a isenção do 
pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 

-Licença especial de ruído para realização do Rally do Vidreiro Centro de Portugal – 
Marinha Grande 2021; 

-Licença de instalação e funcionamento de recinto improvisado para o evento; 
-Autorização para utilização das vias públicas para a realização de atividades de 
caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal; 
-Licença de publicidade alusiva ao evento; 
-Licença de ocupação de espaço público. 

 
A Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande, solicitou à Câmara Municipal a isenção 
do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 

-Licença especial de ruído para realização da festa em honra de Nossa Senhora do 
Rosário com Missa campal no Parque Mártires do Colonialismo; 
-Licença de instalação e funcionamento de recinto improvisado para o evento; 
-Licença de publicidade alusiva ao evento; 
-Licença de ocupação de espaço público. 

 
Presentes as informações nº I/1768/2021 e I/1769/2021, de 14 de setembro de 2021, 
fundamentadas de facto e de direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento e 
Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea a) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela 
de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as associações de bombeiros, as 
fundações, as associações culturais, desportivas e recreativas legalmente constituídas, 
fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e associações de pais e encarregados de 
educação legalmente constituídas e sem fins lucrativos, com sede no concelho da Marinha 
Grande, do pagamento das taxas previstas no citado Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea a) do nº 3 do artigo 14.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera, relativamente à atividade identificada, isentar o Clube Automóvel da Marinha 
Grande e a Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande das taxas devidas pela 
emissão da licença especial de ruído, da licença de instalação e funcionamento de 
recinto improvisado, da licença de publicidade, da autorização para utilização das vias  
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públicas para a realização de atividades de caráter desportivo, festivo ou outras que 
possam afetar o trânsito normal e da licença de ocupação de espaço público. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

23. Alteração ao posto de cobrança do Balcão de Atendimento ao Munícipe 
 
641 - Presente informação nº 1751/2021, do Balcão de Atendimento ao Munícipe, datada de 
13-09-2021, em anexo, com o enquadramento legal respeitante a esta matéria. 
 
Considerando o previsto na alínea a) do nº 4 do artigo 16.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica Flexível da Câmara Municipal da Marinha Grande, doravante Regulamento, atribui 
ao Balcão de Atendimento ao Munícipe (BAM) integrado na Divisão de Modernização e 
Capacitação (DMC) a competência para coordenar a atividade de atendimento ao público, 
dentro dos princípios da otimização e da eficiência, garantindo que os munícipes sejam bem 
atendidos e corretamente informados acerca das questões colocadas.  
 
Considerando que se encontra prevista nas alíneas h) e p) do nº 4 do artigo 16º do 
Regulamento, a competência para proceder à liquidação de impostos, taxas e demais 
rendimentos e garantir o controlo efetivo da receita da venda de água, da recolha de 
resíduos e de prestações de serviços de águas e saneamento. 
 
Considerando que a alínea l) do artigo 16.º do Regulamento, estabelece que compete 
também ao Balcão de Atendimento ao Munícipe promover a gestão comercial dos serviços 
de águas de consumo e de saneamento. 
 
Considerando as necessidades dos serviços e o previsto no n.º 1 do artigo 81.º da Norma de 
Controlo Interno da Câmara Municipal da Marinha Grande, publicada no n.º 185, da II série 
do Diário da República e alterada por deliberação de Câmara de 04 de abril de 2013, 
doravante designada de Norma, a Câmara Municipal criou 8 postos de cobrança no BAM e 
atribuiu, a cada uma, um valor de fundo de caixa. 
 
Considerando que, as sucessivas alterações na afetação dos postos e na composição da 
equipa do BAM, houve necessidade de adaptar a responsabilidade inerente aos postos de 
cobrança, através das deliberações da Câmara Municipal de 12/12/2013, 22/05/2014, 
16/04/2015, 22/09/2017, 12/11/2018, 05/06/2019 e 11/02/2020. 
 
Considerando que, neste momento, os postos de cobrança estão sob a responsabilidade dos 
trabalhadores e no valor que a seguir se enumera: 
Posto de cobrança 1: Teresa Alexandrina Leitão Coutinho ……..……..…….. 80,00€ 
Posto de cobrança 2: Maria João Filipe Coelho Rodrigues ........................... 80,00€; 
Posto de cobrança 3: Carisa Sousa Silva ...................................................... 80,00€; 
Posto de cobrança 4: Sandra Marisa Ferreira Neto.........................................50,00€; 
Posto de cobrança 5: Regina Maria Joaquim Lameiras ................................. 80,00€; 
Posto de cobrança 6: Florbela Gomes de Sousa de Sousa ........................... 50,00€; 
Posto de cobrança 7: Dina Maria Ferreira Morgado ....................................... 80,00€; 
Posto de cobrança 8: Elisabete Campos Silva ............................................... 80,00€. 
 
Considerando a necessidade de promover uma nova alteração na constituição da equipa do 
front office do BAM, concretizada pela contratação da trabalhadora 
Ana Luísa Carvalheiro Martins dos Santos que irá exercer as suas funções no front office e 
deverá substituir a trabalhadora Carisa Sousa Silva, no posto de cobrança 3. 
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Considerando que, com a entrada deste novo recurso humano, deverá ser suprimida a 
afetação da trabalhadora Sandra Marisa Ferreira Neto, ao posto de cobrança 4, tendo em 
conta que exerce, exclusivamente, funções no back office do BAM. 
 
Considerando que os postos de trabalho do front office têm inerente a constituição de postos 
de cobrança, correspondentes aos lugares de atendimento ao público e recebimento de 
valores, surge a necessidade de adaptar a responsabilidade inerente ao posto de cobrança. 
 
Considerando que os postos de cobrança do BAM, com as alterações referidas, devem ficar 
sob a responsabilidade dos trabalhadores e no valor que a seguir se enumera: 
 
Posto de cobrança 1: Teresa Alexandrina Leitão Coutinho ………………….. 80,00€ 
Posto de cobrança 2: Maria João Filipe Coelho Rodrigues ........................... 80,00€; 
Posto de cobrança 3: Ana Luísa Carvalheiro Martins dos Santos.................. 80,00€; 
Posto de cobrança 4: Vago…………………………………...............................00,00€; 
Posto de cobrança 5: Regina Maria Joaquim Lameiras ................................ 80,00€; 
Posto de cobrança 6: Florbela Gomes de Sousa de Sousa .......................... 50,00€; 
Posto de cobrança 7: Dina Maria Ferreira Morgado ...................................... 80,00€; 
Posto de cobrança 8: Elisabete Campos Silva .............................................. 80,00€. 
 
Assim, ao abrigo da faculdade estatuída no n.º 2 do artigo 81.º da Norma, a Câmara 
Municipal delibera autorizar a alteração da afetação do posto de cobrança 3 do GAM, 
até à data à responsabilidade da trabalhadora Carisa Sousa Silva, para a trabalhadora 
Ana Luísa Carvalheiro Martins dos Santos, mantendo-se o saldo à sua 
responsabilidade, no valor de 80,00€. 
 
Mais delibera suprimir a afetação da trabalhadora Sandra Marisa Ferreira Neto, ao 
posto de cobrança 4 do BAM. 
 
Assim, devem as trabalhadoras, Carisa Sousa Silva e Sandra Marisa Ferreira Neto, 
promover a restituição dos valores à sua responsabilidade, no valor de 80,00€ e 
50,00€, respetivamente, na Tesouraria da Câmara Municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 
 
 

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

2021 - SOM- PROGRAMAÇÃO ANUAL DOS DEPARTAMENTOS DE DANÇA E DE TEATRO. 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e o Sr. Vereador Aurélio Ferreira comunicaram o 
seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que fazem parte dos órgãos sociais do Sport Operário 
Marinhense.  
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
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642 - Presente deliberação de 28 de dezembro de 2020, na qual a Câmara Municipal 
decidiu, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do antigo 
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza 
Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir as candidaturas abaixo indicadas, 
ficando as mesmas selecionada para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a 
atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
APOIOS ANUAIS: 

 
Presente informação com n.º de registo I/1448/2021, da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a entidade 
Sport Operário Marinhense (SOM) preenche os requisitos previstos no artigo 6.º do antigo 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro para a Programação anual dos 
departamentos de dança e encenação de uma peça de teatro/ promoção de aulas de teatro 
para crianças e jovens. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do antigo Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a 
cada candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
O Município da Marinha Grande tem atribuições nos domínios da educação, cultura, 
desporto, ação social e promoção do desenvolvimento nos termos das alíneas d), e), f), h) e 
m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande, a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outras de interesse municipal, bem 
como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos 
das alíneas o), p) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/168; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do antigo Regulamento. 
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO 

E/10080/2020 501417702 
S.O.M. – Sport 

Operário 
Marinhense 

atividade anual do departamento de 
dança 

32,5 pontos 

E/10082/2020 501417702 
S.O.M. - Sport 

Operário 
Marinhense 

encenação de uma peça de teatro/ 
promoção de aulas de teatro para 
crianças e jovens 

37 pontos 



 

Página 33 de 46 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 20/09/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
de setembro, na redação atual, e nos termos Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, delibera conceder os seguintes apoios financeiros: 
 

 

Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do antigo 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora do MpM, Ana Alves Monteiro, por se tratar de um apoio com base no 
regulamento antigo. 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 

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

2021 - SOM- MONSTRA À SOLTA POR PORTUGAL–FESTIVAL DE ANIMAÇÃO – 

OUTUBRO 2021. 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e o Sr. Vereador Aurélio Ferreira comunicaram o 
seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que fazem parte dos órgãos sociais do Sport Operário 
Marinhense.  
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
643 - Presente deliberação de 1 de fevereiro de 2021, na qual a Câmara Municipal decidiu, 
ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 
redação atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do antigo Regulamento 
Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, 
Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma 
selecionada para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
APOIO PONTUAL: 

 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10080/2020 501417702 
S.O.M. – Sport 

Operário 
Marinhense 

atividade anual do 
departamento de 
dança 

32,5 pontos 

2018/A/168 5.000,00€ 

E/10082/2020 501417702 
S.O.M. - Sport 

Operário 
Marinhense 

encenação de uma 
peça de teatro/ 
promoção de aulas 
de teatro para 
crianças e jovens 

37 pontos 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO 

E/10086/2020 501417702 
S.O.M. – Sport 

Operário Marinhense 
Monstra à solta por Portugal – 

Festival de Animação 
36,5 pontos 
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Presente informação com n.º de registo I/1526/2021, da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a entidade 
Sport Operário Marinhense (SOM) preenche os requisitos previstos no artigo 6.º do antigo 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro para a Monstra à solta por Portugal 
– Festival de Animação. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do antigo Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a 
cada candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
O Município da Marinha Grande tem atribuições nos domínios da educação, cultura, 
desporto, ação social e promoção do desenvolvimento nos termos das alíneas d), e), f), h) e 
m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande, a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outras de interesse municipal, bem 
como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos 
das alíneas o), p) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/168. 
 
Considerando que a entidade informou a alteração da data inicialmente prevista, de maio 
para 14 a 16 de outubro de 2021. 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais. 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir. 
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do antigo Regulamento. 
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder os seguintes apoios financeiros: 
 

 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20º, nº 1, do antigo 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo. 
 
 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10086/2020 501417702 
S.O.M. – Sport 

Operário 
Marinhense 

Monstra à solta por 
Portugal – Festival 

de Animação 
36,5 pontos 2018/A/168 1.500,00€ 
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Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora do MpM, Ana Alves Monteiro, por se tratar de um apoio com base no 
regulamento antigo. 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 

26. ISENÇÃO DE TAXAS DE INGRESSO NO MUSEU DO VIDRO – GRUPO DESPORTIVO OS 

VIDREIROS 

 
 
644 - Presente informação interna I/1762/2021, relativa a pedido de isenção de taxas de 
ingresso no Museu do Vidro remetido pelo Grupo Desportivo Os Vidreiros, datado de 08 de 
agosto de 2021. A visita será realizada por um grupo de jovens no âmbito da 2.ª edição do 
Torneio “Vidreiros CUP 2021”, num total de cerca de 170 pessoas, e encontra-se agendada 
para os dias 02 e 03 de outubro de 2021. 
 
Considerando 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 e 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."; 
 
- 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; 
 
- Em anexo se encontra cópia do cartão de identificação de pessoa coletiva, onde se pode 
comprovar a natureza jurídica da entidade enquanto associação; 
 
- Em anexo se encontra cópia da constituição da associação e respetivos estatutos, datada 
de 03 de abril de 1974 no Cartório Notarial da Marinha Grande e publicada na III Série do 
Diário da República de 27 de junho de 1979, na qual se pode ler no artigo 2.º que o Grupo 
Desportivo Os Vidreiros “tem por fim a promoção cultural dos sócios, através da educação 
física e desportiva e da acção recreativa e intelectual, visando a sua formação humana 
integral (…)”; 
 
- Que com estes documentos está comprovada a natureza jurídica e a finalidade da entidade 
Grupo Desportivo Os Vidreiros. 
 
- A entidade tem sede no concelho. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta, que se insere nas suas 
competências próprias atribuídas pelo n.º 6 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela de 
Taxas do Município da Marinha Grande, e delibera isentar, ao abrigo do previsto no 
artigo 14.º, n.º 3, alínea b) do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município 
da Marinha Grande, o Grupo Desportivo Os Vidreiros do pagamento da taxas de 
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ingresso no Museu do Vidro, nos dias 02 e 03 de outubro de 2021, para um total de 
cerca de centro e setenta pessoas. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
 

27. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A ENTIDADE DE NATUREZA SOCIAL EM 2021 - 
SOM-FEIRA DA SAÚDE, AUTISMO ROCK’S, COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL 

DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO. 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e o Sr. Vereador Aurélio Ferreira comunicaram o 
seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que fazem parte dos órgãos sociais do Sport Operário 
Marinhense.  
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
645 - Presente deliberação de 14 de dezembro de 2020, na qual a Câmara Municipal 
decidiu, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do antigo 
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza 
Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir as candidaturas abaixo indicadas, 
ficando as mesmas selecionada para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a 
atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
APOIOS PONTUAIS: 

 
Presente informação com n.º de registo I/1464/2021, da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, a entidade 
Sport Operário Marinhense (SOM) preenche os requisitos previstos no artigo 6.º do antigo 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro para as atividades pontuais: feira da 
saúde, autismo rock’s, comemoração do dia internacional da pessoa com deficiência e 
comemoração do dia internacional do idoso. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do antigo Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a 
cada candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO 

E/10084/2020 

501417702 
SOM - Sport 
Operário Marinhense 

feira da saúde 28,5 pontos 

E/10166/2020 autismo rock’s 29,3 pontos 

E/10167/2020 
comemoração do dia internacional da 
pessoa com deficiência 

26 pontos 

E/10168/2020 
comemoração do dia internacional do 
idoso 

25,1 pontos 
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O Município da Marinha Grande tem atribuições nos domínios da educação, cultura, 
desporto, ação social e promoção do desenvolvimento nos termos das alíneas d), e), f), h) e 
m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande, a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outras de interesse municipal, bem 
como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos 
das alíneas o), p) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/89; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do antigo Regulamento. 
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder os seguintes apoios financeiros: 
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, n.º 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora do MpM, Ana Alves Monteiro, por se tratar de um apoio com base no 
regulamento antigo. 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

28. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADE DE NATUREZA SOCIAL EM 2021 –
PVMG- PROJETOS DE VIDA, COOP. SOCIAL, CULTURAL E LÚDICA SÉNIOR DA 

MARINHA GRANDE CRL – 3 CANDIDATURAS: UNIVERSIDADE SÉNIOR- PROJETOS DE 

VIDA SÉNIOR, GYMBEI-GINÁSIO DE BEM-ESTAR PARA O IDOSO E GAS - GABINETE DE 

APOIO AO SÉNIOR 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10084/2020 

501417702 
SOM - Sport 

Operário 
Marinhense 

feira da saúde 28,5 pontos 

2018/A/89 1.200,00 € 

E/10166/2020 autismo rock’s 29,3 pontos 

E/10167/2020 

comemoração do dia 
internacional da 
pessoa com 
deficiência 

26 pontos 

E/10168/2020 
comemoração do dia 
internacional do 
idoso 

25,1 pontos 
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646 - Presentes a deliberação de 14 de dezembro de 2020, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do 
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza 
Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir as candidaturas abaixo indicadas, 
ficando as mesmas selecionadas para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a 
atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
Atividades Anuais:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10186/2020  

513219161 
PVMG- Projetos de Vida, Coop. 

Social, Cultural e Lúdica Sénior da 
Marinha Grande CRL 

Universidade Sénior- 
projetos de vida sénior 

32,3 pontos 

E/10186/2020-C 
Gymbei – ginásio de 

bem-estar para o idoso 
25,3 pontos 

E/10186/2020-D 
Gas- gabinete de apoio 

ao sénior 
27,9 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/720/2021, da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, os PVMG- 
Projetos de Vida, Coop. Social, Cultural e Lúdica Sénior da Marinha Grande CRL, 
preenchem os requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de 
apoio financeiro, para a Universidade Sénior- projetos de vida sénior, o Gymbei – ginásio de 
bem-estar para o idoso e o Gas- gabinete de apoio ao sénior. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos das alíneas d), 
e), f), h) e m) do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as 
atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, 
bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos 
termos das alíneas o), p) e u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/89; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
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A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder os seguintes apoios financeiros:  
 

 
 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, por se tratar de um apoio 
com base no regulamento antigo. 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

 
 

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

2021- GRUPO DESPORTIVO “OS VIDREIROS” – APOIO A INFRAESTRUTURAS- 
REMOÇÃO DA TELHA DE FIBROCIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA “SANDUICHE”, NO 

EDIFICIO DA SEDE, BAR E BALNEÁRIOS. 

 
 
647 - Presente deliberação de 15 de março de 2021, na qual a Câmara Municipal deliberou, 
ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 
redação atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do antigo Regulamento 
Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, 
Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma 
selecionada para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
 
 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/10186/2020 

513219161 

PVMG- Projetos de 
Vida, Coop. Social, 
Cultural e Lúdica 

Sénior da Marinha 
Grande CRL 

Universidade 
Sénior- projetos de 

vida sénior 
 

32,3 pontos 

2018/A/89 3.000,00€ 
E/10186/2020-C 

Gymbei – ginásio 
de bem-estar para 

o idoso 
25,3 pontos 

E/10186/2020-D 
Gas- gabinete de 
apoio ao sénior 

27,9 pontos 
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Atividade Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/13450/2020  500885044 Grupo Desportivo “Os Vidreiros” 

Remoção da telha de 
fibrocimento e colocação de 
telha “sanduiche”, no edifício 

da sede, bar e balneários  

28 pontos 

 
 
 
Presente informação com n.º de registo I/1639/2021, da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta fase, o Grupo 
Desportivo “Os Vidreiros”, preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do antigo 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a remoção da telha de 
fibrocimento e colocação de telha “sanduiche”, no edifício da sede, bar e balneários. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do antigo Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a 
cada candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos das alíneas d), 
e), f), h) e m) do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as 
atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, 
bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos 
termos das alíneas o), p) e u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/188; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Considerando por fim que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 
Tributária e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da 
Marinha Grande, nos termos do artigo 6.º do antigo Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea o) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
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Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, por se tratar de um apoio 
com base no regulamento antigo. 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 

30. Responsabilidade civil extracontratual do Município da Marinha Grande - 
Pedido de indemnização por danos materiais ocorridos em cilindro existente 
no 7º andar (AD) do prédio sito no n.º 1 da Avenida da Liberdade - Marinha 
Grande - Proposta de indeferimento – Audiência prévia 

 
648 - Presente Informação jurídica n.º 1536/2021, a qual conclui que não se encontram 
preenchidos os requisitos legais da responsabilidade civil extracontratual por facto ilícito do 
Município da Marinha Grande; 
 
Presentes Informações da Divisão de Qualidade de Vida, de 14.05.2021 e 05.08.2021, 
constando nestas, entre outros aspetos técnicos, que “(…) Considerando que o prédio tem 
10 andares, e por isso tem um sistema autónomo de bombagem de água para as várias 
frações - Sistema sobrepressor, a regulação de pressão e caudal dentro do 
edifício, é garantida por este equipamento e não diretamente pelas oscilações de pressão e 
caudal verificadas na rede pública.    
Ora tratando-se de duas roturas localizadas a jusante do referido sistema sobrepressor do 
prédio, entendemos que a oscilação de pressão que eventualmente terá dado origem às 
roturas dependeu diretamente do funcionamento do sistema sobrepressor. 
De referir que o sistema sobrepressor faz parte integrante da rede predial, pelo que a sua 
manutenção e conservação é da responsabilidade dos proprietários/condomínio.” 
 
Presente requerimento indemnizatório enviado a esta autarquia por e-mail – registo de 
entrada n.º 5071/2021 -, subscrito pela requerente Andreia Borges Campos, residente na 
Avenida da Liberdade, n.º 1, 7º andar - AD, freguesia da Marinha Grande, no qual requer 
indemnização no valor total de 97,33 €, alegando para o efeito que “No dia 30 de Março do 
corrente ano, houve corte de abastecimento de água neste concelho. Aquando da sua 
reposição, a pressão com que foi restabelecida, originou um rebentamento de canalizações 
no prédio onde resido. Fruto dessa mesma pressão, o cilindro que existe na minha 
habitação, iniciou um processo de despejo de água contínuo. Não existindo, nas semanas  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/13450/2020 500885044 
Grupo Desportivo 

“Os Vidreiros” 

Remoção da telha 
de fibrocimento e 

colocação de telha 
“sanduiche”, no 

edifício da sede, bar 
e balneários  

28 pontos 2018/A/188 12.700,00 € 
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subsequentes, qualquer melhoria, tive que chamar um técnico para resolver o problema, 
evitando a perda do mesmo. Venho então, por este meio, solicitar aos Serviços competentes, 
que me seja recerssido o valor da factura que envio em anexo, uma vez que resultou da, já 
falada, excessiva pressão com que foi reposto o serviço.(…)” 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da informação da DJA n.º 1536/2021, que fica anexa à presente ata e 
que aqui se dá por integralmente reproduzida, delibera notificar a requerente Andreia 
Borges Campos, do presente projeto de decisão final de indeferimento do seu pedido, 
concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis a contar do recebimento da notificação para, 
querendo, dizer por escrito o que se lhe oferecer sobre o mesmo, nos termos do 
previsto nos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

31. CONCESSÃO DO CAFÉ-ESPLANADA DO JARDIM LUIS DE CAMÕES – PEDIDO DE 

PAGAMENTO DE DIVIDA DE “RENDAS” EM PRESTAÇÕES 

 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente pedido do ex-concessionário do Café-Esplanada do Jardim Luís de Camões (E/4494/2021) 
de 22-04-2021 no qual requereu autorização para efetuar o pagamento da divida das “rendas” da 
concessão, que perfazem o valor total de 7.493,08€, em 10 (dez) prestações mensais, iguais e 
sucessivas, alegando para tal a “…impossibilidade em obter rendimentos da atividade concessionada, 
o que é notório e resulta da experiência comum da atual pandemia, seus efeitos sanitários, 
consequências jurídicas e económicas…”. 
 
Presente informação da DAF-Divisão Administrativa e Financeira de 31-08-2021, que confirma o valor 
da divida e afirma a sujeição da mesma ao pagamento de juros de mora, nos termos legais. 
 
Presente parecer jurídico I/1711/2021, de 08-09-2021, que apreciou o pedido e conclui não existir 
impedimento legal para autorizar o requerido. 
 
A Câmara Municipal apreciou e considerando que: 

 
1. As rendas que o concessionário tem em dívida ao Município, não se restringem ao período de 

duração das obras (este último de 12-06-2017 a 05-07-2018), já que o incumprimento do 
pagamento se reporta a 28 (vinte e oito) mensalidades: dezembro de 2016, janeiro a 
dezembro de 2017, janeiro a maio e agosto a dezembro de 2018 e janeiro a março, maio e 
junho, de 2019, num total de 7.493,08€; 
 

2. A mora no pagamento das “rendas” sujeita o devedor ao pagamento dos juros de mora, à taxa 
legal, até que se verifique o pagamento integral da divida; 

 
3. O prazo máximo total fixado para este contrato de concessão iniciado em 22-06-1999 foi de 20 

anos (15 anos iniciais e mais 5 anos de uma prorrogação) dentro do qual todas as obrigações 
das partes deveriam ser integralmente cumpridas; 
 

4. Tratando-se de um contrato sujeito a termo resolutivo certo (cláusula primeira do contrato) e 
decorrido que foi o respetivo prazo, a cessação do mesmo operou-se em 23-06-2019,  
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Delibera deferir o pedido do requerente Alano Martinho Duarte (Elialan, Ldª) e autorizar o 
pagamento da dívida acumulada de 7.493,08€ (sete mil, quatrocentos e noventa e três euros e 
oito cêntimos), em dez prestações mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo dos juros de 
mora devidos nos termos legais, até ao pagamento integral da mesma. 
 
Mais delibera notificar o requerente que a falta de pagamento de qualquer uma das prestações 
mensais implica o vencimento imediato das restantes.” 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira pediu explicações sobre este processo. 
 
A Sr.ª Presidente informou que o processo esteve em análise no Gabinete Jurídico e vem 
agora aqui o pagamento em prestações. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira perguntou se a dívida que vem desde 2016 vem até ao dia 
de hoje. 
 
A Sr.ª Presidente disse que sim, excluindo o período das obras. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que a informação dá conta que vem desde 
2016 até 2019, data em que findou a concessão. É assim? 
 
A Sr.ª Presidente confirmou que é até 2019. Daí até agora a renda está a ser paga, mas 
poderá pedir uma clarificação sobre a situação durante a reunião. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que era isso que pretendia. 
 
Assim, a análise do ponto ficou em suspenso, prosseguindo a ordem do dia. 
 
O ponto acabou por ser retirado, na sequência da discussão do ponto 33. 
 
 

 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

32. CENTRO EMPRESARIAL - CONCESSÃO DO ESPAÇO DESTINADO À PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DESPORTIVOS NA ÁREA DA MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO FISICA – 

SUSPENSÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO - CONCURSO PÚBLICO Nº 12/2021 – 

REPARAÇÕES E SISTEMAS DE AVAC NO EDIFÍCIO DO CENTRO EMPRESARIAL 
 
 

649 - Presentes e-mail´s da concessionária do espaço de ginásio do Centro Empresarial, 
Mónica Cristina Serradas Salgueiro, datados de 23-03-2021, de 31-03-2021 e de 17-08-
2021, nos quais informou a Câmara Municipal da existência de deficiências estruturais na 
fração, impeditivas da instalação do estabelecimento e da prossecução da exploração do 
mesmo, deficiências essas também confirmadas pelo Técnico Superior do GAEE-Gabinete 
de Apoio ao Empresário e Empreendedorismo, em 24-03-2021, e requereu a suspensão do 
contrato de concessão até à data da conclusão dos trabalhos de reparação a realizar pelo 
Município.  
 
A Câmara Municipal, ciente da necessidade de efetuar reparações várias no edifício e na 
fração concessionada, lançou e tem a decorrer o Concurso Público Nº 12/2021 para 
realização da Empreitada de “Reparações e Sistemas de AVAC -Centro Empresarial da 
Marinha Grande”, cujo prazo de execução foi fixado em 90 dias, visando responder “…às  
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necessidades de reparação, revisão e manutenção dos sistemas de climatização e 
ventilação do Centro Empresarial da Marinha Grande, bem como da execução de pequenas 
reparações para repor as condições funcionais dos espaços de restaurante e ginásio 
concessionados a entidades terceiras.”. 
 
Presente e-mail do Técnico Superior do GAEE, datado de 22-02-2021, no qual já dava conta 
da existência de problemas de infiltrações de água nas paredes de pladur do espaço do 
ginásio. 
 
Presente a informação jurídica nº I/1705/2021 de 6 de setembro de 2021, que apreciou e 
enquadrou o pedido da concessionária, concluindo que “…estaremos em face de factos 
supervenientes imputáveis ao Município que justificam a suspensão do contrato durante o 
período de tempo necessário à realização das obras de reparação daquelas deficiências.”, 
com fundamento na alínea a) do art.º 297.º do CCP-Código dos Contratos Públicos e no n.º 
11 da Cláusula 19.ª, do contrato de concessão. 
 
A Câmara Municipal apreciou e ao abrigo do previsto na cláusula 19ª. n.º 11, do 
contrato de concessão, no art.º 297.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos e no 
art.º 156.º, n.º 2, alínea a) do CPA-Código do Procedimento Administrativo, delibera: 
 
1. Deferir o pedido da concessionária, Mónica Cristina Serradas Salgueiro, e 

suspender a execução do contrato de concessão celebrado em 10 de dezembro 
de 2020, desde o passado dia 1 de março de 2021, até à data da notificação da 
Câmara Municipal, efetuada imediatamente após a deliberação de aprovação do 
auto de receção provisória da empreitada objeto do Concurso Público N.º 12/2021. 
 

2. Determinar a prorrogação do prazo de execução do contrato, pelo mesmo período 
de duração da suspensão, nos termos e ao abrigo art.º 298.º, n.º 2, do CCP. 

 
3. Aprovar a respetiva minuta da Adenda ao contrato de concessão que aqui se dá 

por integralmente reproduzida e que fixa anexa à ata. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

33. CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E DE 

BEBIDAS, LOCALIZADO NO JARDIM LUIS DE CAMÕES, MARINHA GRANDE - 
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

 
Presente a seguinte proposta: 

 
“Considerando que: 
 
1. Associado ao Jardim Luís de Camões, desta cidade, existe um espaço destinado ao funcionamento 
de um estabelecimento de restauração e bebidas, licenciado pelo alvará de autorização de utilização 
n.º 24/2021, de 19-05-2021; 
 

2. Esta Câmara Municipal não dispõe de competências, de conhecimentos, de meios nem de 
aptidões para assumir a gestão direta daquele estabelecimento, essencial para a prestação de 
serviços de apoio e lazer à população marinhense e aos turistas que acedem ao centro 
tradicional da cidade, em especial ao Jardim Luís de Camões; 
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3. Através de procedimento concorrencial será possível obter no mercado, propostas de exploração do 
estabelecimento, mediante a fixação de condições que salvaguardem o interesse público e que 
garantam o funcionamento do mesmo com qualidade, eficiência e comodidade; 
 
4. Podem e devem ser facultados incentivos à criação de postos de trabalho, concedendo-se ao futuro 
explorador do estabelecimento, uma redução temporária de 25% do valor da renda mensal, no caso de 
criar e manter dois novos postos de trabalho; 
 
5. Tendo em vista a abertura de concurso público para concessão da exploração do estabelecimento 
de restauração e bebidas, foram elaborados o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos. 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 21.º, n.º 1, 
alínea a), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º 1 alínea c) e n.º 2, 67.º, n.º 1, 69º, nº 2, e 130.º n.º 1, todos do 
Código dos Contratos Públicos (CCP) e do art.º 33.º, n.º 1, alíneas g) e ee), da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação mais atual: 
 
a) Tomar a decisão de contratar; 
b) Escolher o procedimento de concurso público; 
c) Aprovar as peças do procedimento (Programa de Procedimento, Caderno de Encargos e 
Anúncio), que passam a integrar o processo administrativo; 
d) Publicitar o procedimento no Diário da República; 
e) Designar o júri que conduzirá o procedimento, com terá a seguinte composição; 

Membros efetivos: Arqtº. Miguel Figueiredo, que preside, Drª. Joana Andrade e Drª. 
Vânia Santos 
Membros suplentes: Eng.º Jorge Junqueira e Drª. Alexandra Gonçalves. 

f) delegar a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa compreensão e 
interpretação das peças do procedimento no júri do procedimento. 
g) Designar a Drª. Vânia Santos, como gestora do contrato a celebrar, nos termos e para os 
efeitos do disposto no art.º 290.º-A do CCP.” 
 

O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que a dúvida levantada no ponto 31 entronca neste 
processo. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro requereu cópia integral do processo, porque 
consultou o processo físico, mas não tem os antecedentes. Pretende ter acesso a estes 
documentos ainda hoje. 
 
A Sr.ª Presidente disse que face a estas dúvidas vai retirar o processo de abertura do 
concurso, agendado sob o ponto 33 da ordem do dia, assim como o ponto 31, 
referente ao pedido de pagamento em prestações das rendas da concessão. 
 
 

 
 

 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 16:35 horas. 
 
 
Todas as deliberações foram aprovadas em minuta, no final da reunião, tendo sido 
assinadas, após aprovação, pela Presidente e pela secretária da reunião.  
 
 
 



 

Página 46 de 46 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 20/09/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 

 
 
 

 
 
 


