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Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, no Auditório do Edifício da 
Resinagem, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Vice-Presidente, 
Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
A Sr.ª Presidente esteve ausente, pelo que foi substituída pelo Sr. Vice-Presidente, que 

abriu a reunião pelas 14:30 horas, com a ordem do dia abaixo relacionada.  
     

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

 

 
  

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

1. Sr. Victor Manuel Pimenta da Cunha - pretende saber o ponto de situação do 
pedido de uma certidão solicitada em 24/08/2020, em seu nome, com o registo de 
entrada n.º 461/2015.  

 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
 
CÂMARA MUNICIPAL 
 

1. Proposta dos Vereadores do MPM. Recomendação ao Governo pela Mata 
Nacional/Pinhal do Rei e pelo Rio Lis. 
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PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

2. Programa de apoio ao combate à COVID-19 - Atribuição de apoio financeiro 
extraordinário às Associações Humanitária de Bombeiros Voluntários do concelho 
para aquisição de EPI 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

3. Resumo de Tesouraria do dia 31 de março de 2021 
4. 5.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 

 
APROVISIONAMENTO 

5. P.A. N.º 34/2021 - AP/DMC – “Prestação de serviços de limpeza e higienização dos 
edifícios municipais”. Abertura de procedimento de contratação pública.  

 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

6. PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A INTERVENÇÃO DESIGNADA POR “REQUALIFICAÇÃO 
DO LARGO DE NOSSA SENHORA DA AJUDA – PASSAGEM - FREGUESIA DE VIEIRA DE 
LEIRIA - CONCELHO DA MARINHA GRANDE” – APROVAÇÃO DE PROJETO DE 
EXECUÇÃO. 

 
GESTÃO URBANÍSTICA 

7. Req.º nº 264/21, datado de 15/04/2021 - Proc.º n.º 270/20, datado de 12/08/2020 - 
Ana Sofia Gomes Alexandre 

8. Req.º nº 635/20, datado de 16/06/2020 - Proc.º n.º 167/20, datado de 16/06/2020 - 
Joana Margarida Marques Duarte 

9. Req.º nº 805/20, datado de 28/07/2020 - Proc.º n.º 205/19, datado de 07/06/2019 - 
Tubofuro - Tubos em PVC S.A. 

10. E/2199/2021 – Reclamação sobre obras Ilegais em S. Pedro de Moel 
11. Vistoria Rua Eng.º André Navarro, 16 vs Travessa da Restauração, 4 - Barracão 

devoluto e degradado – Resultado da vistoria 
 

 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

12. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS – ESCOLAS DO 1.º 
CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE 
NASCENTE – ANO LETIVO 2020/2021– 2.ª FASE 

13. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS – ESCOLAS DO 1.º 
CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE 
POENTE – ANO LETIVO 2020/2021– 2.ª FASE 

14. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS – ESCOLAS DO 1.º 
CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VIEIRA DE LEIRIA – 
ANO LETIVO 2020/2021 – 2.ª FASE 
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ATIVIDADE FÍSICA 

15. ADMISSÃO DE CANDIDATURAS PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO OU BENEFÍCIOS A 
ENTIDADES DE NATUREZA DESPORTIVA 2021 

16. APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESPORTO FEDERADO. REGRESSO AOS 
TREINOS E COMPETIÇÕES. FORNECIMENTO DE TESTES SARS-COV – 2  

 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

17. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL EM 2021 – 
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS DA MARINHA GRANDE- ALIMENTAÇÃO DE 
ANIMAIS ABANDONADOS, NEGLIGENCIADOS E/OU CARENCIADOS. APOIO EM ESPÉCIE 

18. PROPOSTA DE ADENDA AOS CONTRATOS PROGRAMA N.º 50, 51, 53, 54, 55 E 56 - DDC 
– ATRIBUIÇÃO DE APOIO EXCECIONAL A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL – 
APROVAÇÃO 

19. ATUALIZAÇÃO BIENAL DO VALOR DA RENDA MENSAL, CORRESPONDENTE À FRAÇÃO 
SITA NA RUA ANTÓNIO LOPES, N.81, LOTE 25- CAMARNAL - MARINHA GRANDE. 

20. REVISÃO DO VALOR DA RENDA MENSAL, CORRESPONDENTE À FRAÇÃO SITA NA RUA 
ADRIANO MARQUES NOBRE, N.º 59, LOTE 6 - CAMARNAL - MARINHA GRANDE. 

21. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE À 
ARRENDATÁRIA, RESIDENTE NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS, BLOCO 5, 2º D, CASAL 
DE MALTA, MARINHA GRANDE. 

 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

22. APOIO A INFRAESTRUTURAS – OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS 6 
SALAS DO DEPARTAMENTO DE MÚSICA. ADENDA AO CONTRATO PROGRAMA N.º 46-
2020 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

23. Concessão de exploração de estabelecimento de bebidas – Cafetaria de apoio a 
diversos espaços culturais (Casa da Cultura e Museu do Vidro) - Abertura de 
concurso público (concessão) 01/2021 

24. COVID-19 - Medidas extraordinárias e de caráter urgente. Regime extraordinário de 
isenção de rendas dos contratos relativos aos imóveis arrendados e concessionados 
pela Câmara Municipal da Marinha Grande. 

 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

25. Orçamento participativo 2018 – Requalificação de campos de jogos e zona verde - 
Pedrulheira - Concurso público n.º 03/2021. Adjudicação. 

26. Requalificação do Largo de Nossa Senhora da Ajuda - Passagem - Freguesia de 
Vieira de Leiria - Concelho da Marinha Grande - Concurso público n.º 13/2021. 
Deliberação inicial. 

27. Execução de ramais domiciliários domésticos e pluviais, no concelho da Marinha 
Grande - 2021- Concurso público n.º 09/2021. Deliberação inicial. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

Página 5 de 47 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 26/04/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 13 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

1. Sr. Victor Manuel Pimenta da Cunha – inscreveu-se para saber o ponto de 
situação do pedido de uma certidão solicitada em 24/08/2020, em seu nome, com o 
registo de entrada n.º 461/2015.  
 
O munícipe desistiu da intervenção, uma vez que já viu o seu assunto 
resolvido. 

 

 

 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
Antes de dar a palavra aos Srs. Vereadores, o Sr. Vice-Presidente referiu o seguinte: 
 

• Deu conta da evolução da epidemia no concelho, que felizmente já baixou dos 120 
casos por mil habitantes, o que dá esperanças de que se possa avançar para a 
próxima fase do desconfinamento. No entanto, apelou à continuação das medidas de 
segurança. 

• Informou que estão vacinados no concelho 7.080 cidadãos, todos os de mais de 80 
anos estão vacinados com 2 doses, com exceção de alguns acamados. Nesta altura 
estão a começar os cidadãos com mais de 65 anos, que poderão agendar a 
vacinação. 

• Aproveitou, à margem da reunião, para alertar para os Censos 2021, dando de 
seguida a palavra à Sr.ª Vereadora Lara Lino, que está a acompanhar este processo 
e por isso poderá dar os conselhos a todos os munícipes. 

 

A Sr.ª Vereadora Lara Lino informou que os códigos já foram distribuídos a toda a 
população, para responder por internet e também nas Juntas de Freguesia. 
Apelou para que toda a população responda aos Censos e alertou para a importância 
desta recolha estatística. 

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

• Disse que vai abordar um assunto já aqui falado e também na Assembleia Municipal, 
que são as tabelas de street basket, porque tem visto jovens a jogar na via pública 
com tabelas próprias. Era importante que fossem colocadas em locais públicos, 
porque podem ser utilizadas em espaço aberto, o que a pandemia não impede. 
Voltou a lembrar este assunto porque lhe parece que é um processo de colocação 
muito simples. 
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• Saudou os trabalhadores da Santos Barosa, Vidrala Logistics e Gallovidro. Os 
trabalhadores da Santos Barosa estiveram em greve na semana passada, porque a 
Administração lhes impôs a sua vontade, sem admitir negociação, pelo que é de 
saudar que os trabalhadores estejam unidos na defesa daquilo que entendem ser os 
seus direitos. 

• Rua das Lagoinhas – a obra parou, mas a rua tem muitos buracos. 

• Apelou à participação nas comemorações do 1.º de Maio. 

• Saudou as comemorações possíveis do 25 de Abril e também de associações do 
concelho, que identificou. Houve um grande envolvimento da sociedade na 
comemoração do 25 de Abril na rua, com toda a segurança. 

• Ainda sobre as comemorações do 25 de Abril, disse que apesar da Sr.ª Presidente 
não estar aqui hoje, quer dizer que não se revê no discurso que fez ontem, que no 
seu entendimento é um discurso anti-democrático, não concorda com as suas 
palavras e lamenta imenso que as tenha proferido. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma. 
 
“1. Cidadania  
  
a) Ana Rita Moreira. 
Na sequência de ainda não obter uma resposta, passado um ano, relativo ao processo 
102/20 projecto de construção de duas moradias em Picassinos, vimos por este meio 
demonstrar um desagrado. Informamos que o desagrado prende-se pelo facto de para além 
de um ano de espera e sem resposta nenhuma, termos conhecimento que projetos do 
mesmo gênero que deram entrada depois já se encontram com resposta. O envio deste 
email não tem como intuito ser um muro de lamentações, mas sim um alerta para que todos 
os processos tenham o mesmo tratamento e a mesma importância. Somos 2 casais jovens 
que temos vontade de fazer a nossa vida na Marinha Grande sendo que ultimamente, não 
tem sido fácil. Respostas que não chegam e informação que nos deixa bastante 
descontentes face ao tratamento dos projectos. 

  
b) Luís Mendes  
Levanta um problema de uma carrinha do município mal-estacionada.  
É assim que são tratados os equipamentos do município pagos pelos meus impostos? (ver 
foto) Existe aqui alguma repartição da Câmara? Este terreno/estacionamento em frente ao 
edifício do notário não é propriedade privada? Se sim porque foram efetuadas marcações na 
estrada quando noutras ruas não o fazem?  
  
c) Li que foi APROVADO O PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL 2021 
Li uma nota de que o Plano Operacional Municipal 2021 (POM 2021) foi aprovado pela 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta, na reunião por videoconferência, ocorrida no 
passado dia 13 de abril. Da mesma conta a seguinte referência: “O POM 2021 encontra-se 
disponível para consulta no site da Câmara Municipal da Marinha Grande, divulgando-se 
assim, junto do público, o trabalho desenvolvido pelos agentes e entidades de proteção civil”. 
Como procurei e não encontrei https://www.cm-mgrande.pt/pages/350?news_id=2256  
 
 
 

https://www.cm-mgrande.pt/pages/350?news_id=2256
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Portal da Marinha Grande / APROVADO O PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL 2021 
O Plano Operacional Municipal 2021 (POM 2021) foi aprovado pela Comissão Municipal de 
Defesa da Floresta, na reunião por videoconferência, ocorrida no passado dia 13 de abril. 
 
www.cm-mgrande.pt 

 
solicito que o mesmo me seja facultado ou dada informação adequada do link. 
 
d) Discurso da Sr.ª Presidente nas comemorações do 25 Abril  
Também não posso deixar de falar do discurso da Sr.ª Presidente. 
Independentemente de todos os discursos que ontem se ouviram, que tiveram o seu valor, 
porque enalteceram os valores de Abril e que o futuro continua a conter tudo aquilo que Abril 
significou para todos os Portugueses, até parece um pouco pobre ouvir um discurso da Sr.ª 
Presidente onde ela faz uma crítica, explícita, ao contributo de todas as forças políticas no 
processo democrático e levanta também uma preocupação que tem a ver com o modelo do 
regime democrático local. 
 
Pode-se pensar numa modernização de todo o regime jurídico e financeiro autárquico, mas 
partir do pressuposto de que cabe à Sr.ª Presidente ser ela a propor a equipa que deve 
propor, então que pense antes de ir a eleições e que leve a equipa com que quer trabalhar. 
 
Para além disso, querer retirar os outros elementos das outras forças políticas é uma 
subversão completa dos valores de Abril e do processo democrático. Isto é uma pobreza de 
reflexão sobre os valores de Abril!” 
 
  
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião e referiu o seguinte: 
 

• Disse que também vai começar pelo discurso da Sr.ª Presidente, apesar de ela não 
estar presente, mas não pode deixar de lamentar a sua leitura do poder local 
democrático, porque as forças políticas fazem parte deste poder local.  
Se este modelo não é aquele com que consegue trabalhar então porque se 
recandidata? A Sr.ª Presidente sempre teve todos os documentos aprovados pela 
oposição e todas as obras estruturantes para o concelho sempre foram aprovadas. 
Se não se revê neste modelo então que se afaste. O discurso é a antítese dos 
valores de Abril e do poder local democrático. 

• Sobre o mail da munícipe, referiu que são recorrentes as queixas sobre os processos 
de obras. E o problema não é só a falta de técnicos, mas sim a falta de resposta, seja 
ela qual for. Esta pessoa está à espera de uma resposta há um ano? 
Incomoda-a que os serviços não estejam reorganizados, para que os munícipes 
tenham uma resposta, para além da resolução dos processos. Se for apreciado e não 
estiver em condições, que se peçam os documentos em falta. 
O serviço de obras está caótico, tem que ser reorganizado. 
Por outro lado, a tal plataforma para dar entrada de processos não está acessível, 
segundo informação que lhe chegou. Não sabe se é verdade porque ainda não foi 
confirmar. 

• Questionou o seguinte: 

→ Como está a adesão do Município à Rede Nacional de Museus? 

→ Qual o impacto do Fundo de Apoio Social às famílias marinhenses? 

https://www.cm-mgrande.pt/pages/350?news_id=2256
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→ Café Luís de Camões – o contrato caducou em junho de 2019. Porque é que a 
Câmara não abriu concurso e o concessionário não paga renda desde aí, 
prejudicando o erário público, porque a Câmara não desencadeou o 
procedimento há quase 2 anos? 

→ Albergaria Nobre – qual o ponto de situação? 

→ Morais e Matias – qual o ponto de situação? Apurou que aquilo que a Câmara 
quer comprar termina antes do depósito de água, o que é pena, porque este 
depósito faria todo o sentido que fizesse também parte deste processo, para as 
visitas. 

→ Para quando a discussão sobre a FEIS? 

→ O que falta para abrir as conservatórias no Atrium? É um processo que vem do 
mandato anterior. 

• Quer dizer à Sr.ª Vereadora Célia que há um tema que a preocupa enormemente: a 
preparação da área da nossa educação face à transferência das competências para o 
nosso concelho.  
Como está o reforço das equipas internas (educação, financeira, recursos humanos), 
porque se está a um passo de assumir esta enormidade de funções? Que instruções 
já foram dadas? Sabe que há municípios em negociações intensíssimas e para 
alguns até já chegaram verbas do erário nacional. 

• Qual o ponto de situação do Centro Escolar da Várzea? A resposta é sempre que não 
temos dinheiro, quando no Resumo de Tesouraria há 13 milhões. Os munícipes não 
compreendem! A Sr.ª Presidente diz que tem que se fazer um empréstimo. Então que 
se faça e que o projeto saia da gaveta. 

 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os que acompanham a reunião, e 
tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da 
mesma. 

 
1. Felicitações 
a. Felicito dois marinhenses voleibolistas, internacionais por Portugal. 

Hugo Gaspar, por uma vez mais se ter tornado campeão nacional de voleibol, ao 
serviço do SL Benfica 
Rui Santos (Ruca), por ter conseguido o título de campeão nacional de voleibol da 
Suíça 

 
b. Há anos que trago às reuniões de Câmara felicitações a marinhenses, empresas e 

clubes, que se evidenciaram a nível nacional e internacional. Muito para alem da 
área económica, onde os trabalhadores e empregadores são mestres, temos no 
desporto, no ensino, na investigação, no comercio, nos serviços, na saúde, na 
cultura, etc. etc. 
Esta Câmara nunca quis dar relevo, nem atenção a estes ilustres cidadãos cá 
nascidos, alguns espalhados pelo país. Ainda recentemente ouvimos numa iniciativa 
da AMM, estas críticas por cantores, músicos, atores, artistas. 
Neste momento e no âmbito das artes plásticas está a acontecer algo extraordinário. 
Não na Marinha Grande, mas em Leiria, onde duas ilustres marinhenses 
inauguraram a semana passada duas exposições, e brilham ao mais alto nível. 
A Ana Patrícia Bonifácio com a exposição no Museu de Leiria denominada “Pés 
descalços e janelas descortinadas um caminho no convento” e a Vilma Serrano, no 
Museu Mimo com a exposição fotográfica “Metamorfoses”. 
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Felicito ambas as artistas plásticas marinhenses Ana Patrícia e a Vilma, e desafio 
todos a que visitem as suas exposições, deixando uma lamentável critica a este 
executivo permanente que não dá valor aos seus concidadãos, enquanto outros 
municípios estão ávidos de valorizar o trabalho dos marinhenses.  

  
2. Munícipes 
a. Uma vez mais venho alertar para a situação no pinhal na Embra, onde há 

edificações que a Câmara assumiu como ilegais, mas as obras continuam. São os 
habitantes mais novos deste espaço que continuam a andar de moto 4 na rua José 
Afonso, colocando em perigo as crianças que ali brincam, bem como provocam 
barulhos. 
Qual a razão para que não intervenham para solucionar este problema. 

 
b. Numa reunião passada discutimos o processo da casa em S. Pedro, que a CCDRC 

deu um parecer que os serviços da Câmara não aceitaram. 
Relembramos que em 16 de novembro vieram à reunião dois processos idênticos. 
Esse ficou resolvido, mas o outro ainda não veio (Req.º nº 195/19, datado de 
27/11/2019 - Proc.º n.º 428/19, datado de 27/11/2019 - Vítor Manuel Ferreira Lopes), 
que foi apresentado e discutido na reunião de 16/11 e que vinha com proposta de 
deliberação “SER INVIAVEL”). Pelo que tivemos conhecimento, este processo é 
idêntico, porque ainda não veio ainda hoje à reunião de Câmara com uma proposta 
de deliberação igual à que decidimos na reunião passada? 

 
c. Os munícipes na Guarda Nova, junto à estrada para S. Pedro, desde a rotunda do 

Atrium até à entrada da mata, queixam-se que os veículos passam a grande 
velocidade, colocando em perigo as pessoas. 
Há algum tempo o vereador Caetano disse que já tinha discutido com as 
Infraestruturas de Portugal para colocar ali alguns sistemas de acalmia de tráfego. 
Até agora nada se viu, será que irá haver ou foi apenas mais uma ação de 
propaganda? 
Precisamos de resolver rapidamente este problema antes de acontecer um acidente 
grave 

 
d. Andamos a fazer saneamento na Pedrulheira, mas há munícipes que vivem na rua 

principal de Picassinos para a Albergaria, mesmo antes de começar a descer, 
reclamam não ter saneamento. 
São casas privadas e empresas, que veem saneamento nas ruas em volta, e a rua 
deles, apesar de ser a principal, não tem saneamento. O que se passou para não 
terem feito o saneamento naquela rua?” 

 

 
O Sr. Vice-Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que respondeu o 
seguinte: 
 

• Tabelas de street basket – em S. Pedro de Moel está disponível, é de utilização 
gratuita, é só pedir as chaves na sede da PROTUR, e na Praia da Vieira estão 
abertos, é só utilizar. No Parque Mártires está prevista a colocação de 4 tabelas no 
campo de jogos. 

• Informou que já enviou o link para todos acederem ao Plano Operacional Municipal. 

• Adesão à Rede de Museus – já foi feita a candidatura, enviará depois o ponto de 
situação. 
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• Fundo de Apoio Social – ao contrário do que se pensava já entraram 14 ou 15, mas 
com documentação muito incompleta, e só uma está completa. A técnica está a 
analisar, para se poder vir a dispensar a entrega de algum documento. 

• Informou que primeiro se está a ultimar os processos para o próximo ano letivo para 
depois preparar as transferências das competências. 

• Tomou nota do contacto das duas artistas, para se ver. 

• Pinhal da Embra – a CPCJ já foi ao local, não conseguiram identificar ninguém, a 
PSP diz que está a atuar na área das suas competências, na tentativa de identificar 
as pessoas. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho voltou a questionar a Sr.ª Vereadora sobre a adesão 
à Rede Nacional de Museus, de que já anda a falar há meses. Assim como da proposta de 
colocação de tabelas de street basket. 
 
 
O Sr. Vice-Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Rua das Lagoinhas – está parada, mas já foi feito o ultimato para a empresa retomar 
a obra, senão serão aplicadas as sansões previstas na lei. 

• Plano Operacional – a Sr.ª Vereadora Célia já enviou. 

• A Sr.ª Vereadora Ana perguntou quantos técnicos há nas obras. Arquitetos são 2, 
está a decorrer o concurso para 4 arquitetos e 4 engenheiros civis, para a DGT e 
DQV. Para a DQV já chegou o primeiro engenheiro. O concurso está na fase final e 
espera-se que todos possam vir logo, para se recuperar o tempo perdido. Neste 
momento há 2 técnicos (arquitetos) a fazer apreciação de processos, apoiados por 
um engenheiro civil. 
A situação é difícil, há que reconhecê-lo, o concurso decorre há quase 2 anos. 

 
 
Seguiu-se uma troca de impressões entre a Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro e o Sr. 
Vice-Presidente sobre o tipo de concurso. 
 
 
O Sr. Vice-Presidente prosseguiu a intervenção com as seguintes respostas: 
 

• Albergaria Nobre – está a ser preparada a parceria com o Politécnico de Leiria, para 
ser feito o programa funcional para ver o que ali instalar. 

• Morais Matias – uma vez que a Sr.ª Vereadora diz que é importante o depósito, terá 
que ver. 

• FEIS – não pode dizer quando se fará a discussão, a Sr.ª Presidente irá fazê-lo. 

• Conservatória no Atrium – a missão da Câmara era construir o espaço, está pronto, o 
IRN e o Ministério da Justiça terão que preparar a instalação. A Sr.ª Presidente tem 
falado com os responsáveis informando-os que o espaço está pronto. 

 
 

Neste âmbito, a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho requereu o reencaminhamento da 
troca de correspondência da Câmara com as instituições onde é comunicado que o espaço 
está pronto. 
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O Sr. Vice-Presidente prosseguiu com as seguintes respostas: 
 

• Centro Escolar da Várzea – respondeu à Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho, 
relembrando que a Sr.ª Presidente tem aqui falado que os valores das propostas são 
elevados, e o valor em causa, para fazer a obra, poderá levar a que tenha que se 
fazer um empréstimo, para não deixar de se fazer outras obras já previstas. Terá que 
se fazer essa discussão. 

• Casos Covid – os casos ativos não têm uma relação direta com o número dos 120 
por mil habitantes, pensa que será por aí que há esta discrepância de números. Os 
dados que aqui utilizamos são os do CDOS, e sempre casos novos nos últimos 14 
dias, não os casos ativos. 

• Pinhal da Embra – construções ilegais: foram feitos autos, fazem-se embargos, 
quando é possível, e quando há desrespeito, isso é crime de desobediência, e isso 
tem vários passos legais e jurídicos, até que a Câmara possa fazer a intervenção 
direta (posse administrativa). 

• Processo de obras em S. Pedro, semelhante ao que já está resolvido – não há nada 
que impeça, espera que já possa vir na próxima reunião de Câmara. Nesta reunião 
há poucos processos porque um técnico esteve de férias e refletiu-se. 

• Acalmia de trânsito na Guarda Nova – só depois das obras da adutora, porque aquela 
zona irá rasgar toda a estrada. A opção foi não fazer. O semáforo poderá ser uma 
solução, entretanto. 

• Saneamento da Pedrulheira – a estrada da Rua das Cavadas e Rua dos Pinheiros, 
fica para outro projeto, feito no exterior, já está concluído, e engloba a Rua da 
Indústria Metalúrgica, e enquadra-se no projeto da Rotunda do Pero Neto, que já foi 
enviado às Infraestruturas de Portugal. Entretanto vai-se lançar a obra para o 
saneamento. 

 
 
 

 

 

 

Seguidamente o Sr. Vice-Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia 
e interrompeu a reunião, para um breve intervalo, das 16:10 horas às 16:25 horas. 

 
 

 

 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

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

 
Presente a seguinte proposta: 
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Conforme referido na reunião de 12.04.2021, há muito que os marinhenses têm vindo a reclamar a 
inércia do Estado relativamente ao problema do Pinhal de Leiria, Mata de Casal da Lebre e da poluição 
do Rio Lis.  

Após o incendio de 2017 esta situação agravou-se com a ausência de reflorestação, do 
desinvestimento na limpeza e manutenção das zonas não ardidas da Mata Nacional de Leiria, bem 
como da Mata do Casal da Lebre. Da mesma forma que se continua a adiar a intervenção na 
despoluição do Rio Lis, que desagua na Praia da Vieira, problema que já levantámos por diversas 
vezes na reunião, tendo inclusive sido proposto o envio das evidências de crime ambiental decorrentes 
das análises à água e demais indícios para o Ministério Público.  

Atenta ao comunicado recente da Comissão Política Concelhia do PS da MG sobre o tema, conforme 
referido na reunião de 12.04.2021, os vereadores do MpM subscrevem na generalidade as 
preocupações manifestadas, pese embora as considerem tardias, pelo que, considerando os seus 
termos dão nota do seguinte: 

A – Mata Nacional/Mata Casal da Lebre 

1. Após tomarmos conhecimento das declarações do Senhor Ministro do Ambiente quanto à 
reflorestação do Pinhal de Leiria e a poluição do Rio Lis manifestamos o mais profundo 
descontentamento com a inércia e despreocupação manifestadas. 

2. A mudança da pasta das Florestas para o Ministério do Ambiente criou a legítima expetativa de que 
o Pinhal de Leiria deixaria de ser entendido exclusivamente como uma exploração agroflorestal, fonte 
de receita para o Estado, e passaria a ser valorizado como um importante Parque Natural, fonte e 
reserva de uma diversidade biológica ímpar que, tendo sido destruído quase até à sua raiz no incêndio 
de 2017, importa reconstruir para as gerações futuras. 

3. Nenhum Marinhense tem a expetativa de ver o Pinhal novamente com a mesma força que tinha no 
dia 14 de outubro de 2017, mas nenhum Marinhense se pode sentir confortável com o estado de 
abandono e esquecimento a que tem sido votado o nosso Pinhal desde essa data. 

4. As promessas de investimento na recuperação e reflorestação do Pinhal de Leiria foram quase ocas 
face ao diminuto impacto que as medidas tomadas até hoje tiveram no terreno. As inúmeras ações de 
reflorestação promovidas pela Sociedade Civil, e pela própria Câmara Municipal, não foram 
devidamente preparadas e acarinhadas pelo ICNF que as abandonou, permitindo que a larga maioria 
das plantas tivesse sucumbido ou fossem engolidas pelas espécies infestantes. 

4. As declarações do Senhor Ministro pretendem apenas escamotear a responsabilidade dos dirigentes 
nacionais e regionais do ICNF que, mesmo mudando os rostos e os nomes, permanece imutável sobre 
os Órgãos Autárquicos e a População Marinhense em geral. 

5. Urge: uma mudança de paradigma na gestão do Pinhal do Rei, fazer a limpeza das áreas não 
ardidas antes do próximo verão; fazer a limpeza das espécies infestantes, nas áreas onde foi feita 
plantação nova; proceder à plantação nas áreas onde a reflorestação natural nunca será alcançada e 
que estão já hoje perfeitamente identificadas; requalificar a rede viária e os espaços de lazer. 

6. Importa que se promova a limpeza e manutenção da Mata de Casal da Lebre e se permita a 
cedência dos terrenos desta área para o alargamento da zona industrial, valorizando o impacto que 
esta medida tem no planeamento e desenvolvimento do concelho. 

7. Face à incapacidade do Governo e do ICNF em defender os interesses do Pinhal de Leiria, deverá 
ser avaliada: 

a) a possibilidade de o Pinhal de Leiria ser classificado como Parque Natural – mantendo a sua 
vertente de exploração agroflorestal – e como tal ter uma gestão partilhada e participada, 
nomeadamente, pela Câmara Municipal da Marinha Grande, nos termos do Decreto-Lei 116/2019 que 
concretiza o modelo de cogestão das áreas protegidas em território nacional; 

b) se promova a limpeza e manutenção da Mata de Casal da Lebre e se proceda à cedência dos 
terrenos ao Município, a título a acordar, para efeitos de alargamento da Zona Industrial, tornando-a 
efetivamente numa grande zona industrial da Marinha Grande. 
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B – Poluição do Rio Lis 

7. O Senhor Ministro pronunciou-se ainda sobre a questão da poluição no Rio Lis, dando mais uma vez 
o dito por não dito, quanto à construção da nova ETES – Estação de Tratamento de Efluentes 
Suinícolas. 

8. O Senhor Ministro está claramente refém dos interesses corporativos e empresariais do sector 
suinícola e por isso perdeu a coragem que manifestou no início da legislatura anterior sobre esta 
matéria, quando defendeu que a solução passaria necessariamente pela construção da prometida 
ETES. 

9. Já depois disso, nesta legislatura, o Senhor Ministro anunciou em 13/02/2018 a elaboração de "uma 
proposta pública através das AdP, em conjunto com as autarquias para encontrarmos uma solução que 
terá custos de operação, como qualquer outra ETAR, e terá que ter uma tarifa associada e garantias de 
depósito dos efluentes por parte de quem os produz", sendo desconhecido até hoje o resultado desse 
trabalho realizado pelas AdP (Águas de Portugal). 

10. O Senhor Ministro quer agora empurrar toda a poluição suinícola para a ETAR Norte, no limite do 
concelho de Leiria, com a freguesia de Vieira de Leiria, Município de Marinha Grande, quando aquela 
ETAR sem atingir a sua capacidade máxima, já acusa problemas com recorrentes descargas 
poluidoras para o Rio Lis, situação que a Entidade Gestora – Águas do Centro – não reconhece, 
mesmo quando confrontada com as evidências. 

11. O Senhor Ministro, por outro lado, não considera as preocupações dos Autarcas da Região, que já 
por diversas vezes, incluindo no próprio Parlamento, se pronunciaram e exigiram a construção da 
ETES e a obrigatoriedade dos produtores passarem a usar a mesma.  

12. O Senhor Ministro quando tem a ousadia de dizer que "Não faz sentido construirmos uma estação 
que não temos a mais pálida garantia de um dia vir a ser utilizada" está a assumir a incompetência do 
Estado para aplicar e fiscalizar o cumprimento das leis e para punir ajustadamente os prevaricadores. 

13. Ao contrário do que afirma o Senhor Ministro, os responsáveis não são apenas os suinicultores que 
"não têm respeito nenhum por aquilo que é o cuidar das condições ambientais que ali estão", os 
responsáveis são também todos os Governantes que há décadas arrastam este problema sem 
determinar e implementar uma solução adequada que defenda o Rio Lis e o bem-estar das 
Populações.  

14. Chegámos a um limite e este Município, nem as pessoas que aqui vivem ou visitam, podem esperar 
por mais anos de desinvestimento e despreocupação do governo central. É preciso e é urgente mudar 
de políticas públicas ambientais. 

Face ao exposto, a Câmara Municipal da Marinha Grande, reunida a 26 de abril de 2021, 
deliberou, solicitar ao Governo que atue rapidamente nas questões da Mata Nacional – Pinhal de 
Leiria, Mata de Casal da Lebre e Rio Lis.  

Mais deliberou dar conhecimento desta deliberação a Suas Excelências o Primeiro-Ministro e o 
Ministro do Ambiente.” 

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

Há muito que vimos reclamando com a inércia do estado relativamente ao Pinhal de Leiria e 
a poluição do Rio Lis. Após o incendio de 2017 esta situação agravou-se com a ausência de 
reflorestação, a limpeza e manutenção das zonas não ardidas na Mata Nacional de Leiria, 
bem como na Mata do Casal da Lebre. Da mesma forma que continuam a adiar o problema 
da poluição do Rio Lis, que desagua na Praia da Vieira, e que por diversas vezes, termos 
levantado o problema e sugerido o envio para o Ministério Publico das diversas evidências 
de crime ambiental decorrentes das análises à água e demais indícios. 
Perante este abandono do nosso concelho, está a fazer três anos que enviei uma carta ao 
então presidente do INCF, onde referia que se não tinha capacidades e meios para resolver 
o problema, então que se demitisse. Infelizmente estas nossas iniciativas não foram 
acompanhadas pela Sra. Presidente nem pela concelhia do PS. 
Ficamos agradados que o PS Local tenha agora despertado para o problema e se tenha 
colocado ao nosso lado. É pena que peque por tardio, mas já diz o ditado, mais vale tarde 
que nunca. 
Nunca pensámos estar tão de acordo com o comunicado da Concelhia do PS Marinha 
Grande, publicado na sua página do Facebook.com no dia 31 de Março de 2021, intitulado 
“Pelo Pinhal e Pelo Rio Lis, é preciso mudar!”, e congratulamo-nos por, agora, ser esta a 
posição da Sra. Presidente.   

Por que concordamos na generalidade com o texto, os vereadores do MPM sugerem 
que o mesmo seja colocado em forma de ofício (anexo), e seja votado aqui na reunião 
de Câmara (tal como fizemos na reunião passada com as pescas, e que obteve bom 
resultado), para enviar para o Primeiro-Ministro e o Ministro do Ambiente.” 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho informou que as Vereadoras da CDU têm 
contributos, que pretendem enviar, pelo que sugeriu que se discuta o assunto na próxima 
reunião. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que concorda, porque o documento deve ser de 
todos, e por isso retira-se. 
 
O Sr. Vice-Presidente disse que apesar de achar o texto correto, concorda em retirar o 
ponto, para poder ser melhorado. 
 
O ponto foi retirado, aguardando-se os contributos extra da CDU. 
 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

 
 

2. Programa de apoio ao combate à COVID-19 - Atribuição de apoio financeiro 
extraordinário às Associações Humanitária de Bombeiros Voluntários do 
concelho para aquisição de EPI 

 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte sobre a proposta em discussão: 
“Congratulamo-nos por estarmos a ajudar com 65.000 €, as duas Associações de bombeiros 
do nosso concelho, para a aquisição de EPI a entregar aos 175 bombeiros, perfazendo um 
valor unitário de 371,42 €. 
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Tendo em conta a informação que uma corporação tem 103 elementos e a outra tem 72, 
gostaria que esclarecessem como foram obtidos os respetivos valores a cada corporação, 
dado que na informação não está claro.” 
 
O Sr. Vice-Presidente solicitou a presença do Responsável pela Proteção Civil 
Municipal, Dr. Pedro Borges, que explicou que o critério na distribuição do apoio às duas 
associações de bombeiros foi a necessidade demonstrada por cada uma delas. O número de 
elementos foi apenas utilizado para a aquisição da bolsa de testes rápidos. 
 
Explicada a proposta, foi a mesma colocada a votação. 
 
232 - Presente a informação do Serviço Municipal de Proteção Civil com o n.º I/143/2021, de 
16 de março de 2021, que faz parte integrante desta proposta de deliberação, e que se 
reproduz de seguida o seu conteúdo. 
 
Com o agravamento da situação epidemiológica e a consequente declaração do estado de 
emergência pelo Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro, 
entretanto renovado, o qual condicionou direitos à liberdade e de deslocação e, bem assim, 
de iniciativa privada, social e cooperativa.  
 
Neste contexto, a intervenção de proximidade prestada pelas autarquias locais consolida-se 
como indispensável no apoio aos munícipes e às entidades que constituem o suporte da 
economia local e contribuem para a estrutura social dos municípios, bem como a resposta 
dos Corpos de Bombeiros com cada vez mais solicitações enquanto Agentes de Proteção 
Civil. 
 
Com a necessidade de aplicação do Pacote de Medidas de Apoio às Famílias, às Empresas 
e às Instituições Sociais do Concelho, desenhado pela Câmara Municipal da Marinha 
Grande, nomeadamente com a atribuição aos corpos de bombeiros do concelho de verbas 
para a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e apoio ao transporte de 
doente não urgentes, foi efetuado um trabalho junta das associações com o intuito de 
analisar as suas necessidades. 
 
Foi efetuado com cada associação humanitária o levantamento das necessidades de EPI 
para um período de 6 meses, tendo em conta a quantidade de serviços diários executados 
por cada Associação, a sua tipologia e a quantidade de EPI utilizados em cada serviço 
realizado. 
 
A realidade de cada associação humanitária é consideravelmente diferente, por um lado em 
virtude da quantidade de serviços diário ser consideravelmente maior na Marinha 
Grande/Moita do que em Vieira de Leiria e com a agravante de na Marinha Grande haver 
mais casos de pessoas infetadas e/ou isolamento, haver mais lares e com um maior número 
de utentes o que leva a um consumo muito grande de EPI uma vez que é fundamental que 
os elementos dos bombeiros estejam o mais protegidos possível. 
 
Ainda como agravante, há o facto de o Centro Hospital de Leiria se encontrar a deslocar 
pessoas infetadas para uma unidade na Marinha Grande e todos esses transportes estarem 
a ser efetuados pelo Corpo de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande. 
 
Assim, e considerando que: 
 
 



 

Página 16 de 47 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 26/04/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
Há todo o interesse em garantir que a população da Marinha Grande continue a usufruir dos 
serviços de proteção e socorro com a qualidade e segurança acrescida que se requer no 
contexto presente de mitigação do vírus COVID-19; 
 
Assumem particular relevo neste contexto as missões desenvolvidas pelos corpos de 
bombeiros das associações humanitárias de bombeiros voluntários, sendo estes agentes 
fundamentais no âmbito da proteção civil para a prevenção, proteção e socorro à população, 
essenciais e imprescindíveis à salvaguarda de pessoas e bens; 
 
Os objetivos legalmente atribuídos à proteção civil municipal carecem de uma intervenção 
permanente e ativa dos corpos de bombeiros; 
 
A extrema necessidade de aumentar as higienizações/desinfeções dos veículos, de todos os 
seus equipamentos, bem como o aumento substancial do consumo de equipamentos de 
proteção individual e todas as alterações operacionais necessárias à proteção dos elementos 
dos Corpos de Bombeiros e Utentes; 
 
A necessidade de garantir que todos os consumíveis se encontram repostos e operacionais 
para garantir uma boa resposta a qualquer ocorrência em que sejam necessários, com 
particular atenção aos munícipes vítimas do surto pandémico provocado pela infeção por 
SARS-CoV-2 (COVID-19), sem prejuízo da assistência e socorro aos demais Cidadãos em 
situação de emergência médica; 
 
São atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 
respetivas populações, designadamente, no domínio da saúde, conforme estatuído na alínea 
g) do nº 2 do art.º 23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que 
aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais; 
 
A estimativa de EPI enviada por cada as Associação e os preços de mercados praticados, 
ainda que os mesmos presentemente possuam uma grande oscilação face à grande procura; 
 
Propomos a atribuição de um apoio financeiro extraordinário às associações humanitária de 
bombeiros voluntários do concelho para fazer face às necessidades suprarreferidas, bem 
como a aquisição de testes rápidos de antigénio no seio de cada AHBV, para 103 elementos 
para a AHBV Marinha Grande e de 72 elementos para a AHBV de Vieira de Leiria, num valor 
total de 65.000,00 €, sendo distribuído de acordo com as estimativas efetuadas, bem como o 
número de elementos existentes, na razão de 45.000,00 € para a AHBV Marinha Grande e 
20.000,00 € para a AHBV de Vieira de Leiria. 
 
A Câmara Municipal, no uso da competência prevista nos termos da alínea o), do n.º 1, 
do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com a alínea j), do 
n.º 2, do artigo 23.º, do mesmo diploma, delibera atribuir no âmbito Programa de Apoio 
ao Combate à COVID-19: 

1. um apoio financeiro extraordinário, no valor de 45.000 € (quarenta e cinco mil 
euros), à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha 
Grande (AHBVMG), para despesa corrente; 

2. um apoio financeiro extraordinário, no valor de 20.000 € (vinte mil euros), à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria 
(AHBVVL), sendo 10.000,00 € para despesa corrente e 10.000,00 € para despesa 
de capital; 
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As Entidades beneficiárias ficam obrigadas à entrega de um relatório, até seis meses 
após o pagamento do subsídio, onde demonstrem a despesa efetuada, acompanhado 
com os respetivos documentos comprovativos da mesma. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

3. Resumo de Tesouraria do dia 31 de março de 2021 
 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia trinta e um de março de dois mil 
e vinte e um, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
13.431.705,53€ (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e cinco euros e 
cinquenta e três cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

4. 5.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte sobre a proposta em discussão: 
 
- b ) reforço de 136.280€ para Reforço de dotação para aquisição de Sistema de informação 
em tempo real na Marinha Grande - Solução para colocação de 10 painéis eletrónicos com 
informação em tempo real e APP 
  
a) Obras no edifício IVIMA 
Está previsto um reforço de dotação na ação 2011/I/17-CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO 
ANTIGO EDIFÍCIO DA IVIMA, do Plano Plurianual de Investimentos, referido no mapa 
auxiliar com a alínea (a), é proposto para abertura de procedimento de contratação pública 
de "Reparação e reforço da estrutura da cobertura da ala sul do Edifício da IVIMA", com um 
preço base de 106.145,39 euros, acrescidos de IVA à taxa de 6% e com um prazo de 
execução de 45 dias, conforme Mapa de Orçamento em anexo (anexo 1); 
  
b) O que é isto?: 
 

O reforço de dotação na ação 2018/I/126-AQUISIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO 
BÁSICO NO ÂMBITO DA REDE VIÁRIA - SEMÁFOROS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E OUTRO EQUIPAMENTO, 
do Plano Plurianual de Investimentos, referido no mapa auxiliar com a alínea (b), é proposto para 
aquisição de “Sistema de informação em tempo real na Marinha Grande” - Solução para colocação de 
10 painéis eletrónicos com informação em tempo real e APP, pelo valor estimado de 126.650,00 euros, 
acrescidos de IVA à taxa de 23%. 
Esta necessidade surge no âmbito da publicação, em 15/02/2021, do Aviso CENTRO-06-2021-16 – 
Operações enquadradas nos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano, Prioridade de 
Investimento 4.5, sendo a intervenção enquadrada na tipologia de investimento “Adoção de Sistemas 
de Informação aos utilizadores em tempo real” (anexo 2). 
A receita será incorporada no orçamento municipal após a aprovação da candidatura pelo POR 
CENTRO2020. 
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c) O que é que esta modificação tem que ver com o aviso de candidaturas do PEDU? 
Alguma destas coisas estava prevista em PEDU???? 

 
O Sr. Vice-Presidente deu as explicações necessárias, colocando de seguida a 
votação a seguinte proposta: 
 
 
233 - Presente proposta da 5.ª Modificação aos Instrumentos Previsionais de 2021, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
4.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2021 no valor de 233.280,00 euros nos 
reforços e de 233.280,00 euros nas anulações. 
3.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2021 no valor de 233.280,00 
euros nos reforços e de 233.280,00 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 
8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação 
atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 
 
Considerando que o art.º 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela 
Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações do Plano 
Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 5.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2021, sob a forma de alteração, constituída 
pela 3.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2021, nos termos da alínea 
d), do nº 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
       
 
 
APROVISIONAMENTO 

 
 

5. P.A. N.º 34/2021 - AP/DMC – “Prestação de serviços de limpeza e higienização 
dos edifícios municipais”. Abertura de procedimento de contratação pública.  

 
234 - Presente a informação I/579/2021 e a requisição interna n.º 27426 do serviço da DMC 
– Divisão de Modernização e Capacitação, nas quais se manifesta a necessidade de se 
proceder à contratação da “Prestação de serviços de limpeza e higienização dos edifícios 
municipais” para o período de 1 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. 
 
Presente o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas, anexos e minuta do anúncio. 
 
Considerando a informação n.º 36/SC/2021 da área de aprovisionamento na qual se atesta a 
fundamentação do preço base de 95.302,28€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
proposto pela DMC na informação I/579/2021, bem como a fundamentação da adoção do 
procedimento de concurso público, nos termos dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, 
n.º 1, alínea b), para os efeitos do disposto no artigo 38.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos.  
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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 da “Prestação de 
serviços de limpeza e higienização dos edifícios municipais”, na classificação 
orgânica/económica 04/020202, 06/020202 e 0103/020202 das ações do PAM 2019/A/11, 
2020/A/19 e 2020/A/23. 
 
Considerando que por despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal, foi emitido 
parecer prévio favorável à contratação da “Prestação de serviços de limpeza e higienização 
dos edifícios municipais” para o período de 1 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, de 
acordo com o n.º 7 e 8 do artigo 73.º, da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, Lei do 
Orçamento de Estado de 2021, considerando a fundamentação do serviço requisitante 
aduzida na informação de proposta de abertura do procedimento. 
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando a informação I/579/2021 da DMC – Divisão 
de Modernização e Capacitação, concordando com a proposta do mesmo serviço, e a 
informação n.º 36/SC/2021 da DAF, que se dão por reproduzidas e que ficam anexas à 
presente deliberação, de acordo com os artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 20.º, n.º 1, alínea 
b), 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 
(RJAL) aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera: 
 

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

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

Jurídicas, Cláusulas Técnicas, anexos e a Minuta do Anúncio; 
e) Determinar como critério de adjudicação a proposta economicamente mais 

vantajosa, na modalidade de avaliação do preço mais baixo, de acordo com o 
artigo 74.º, n.º 1, alínea b), do CCP; 

f) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição: 
- Almerinda Ferreira, Presidente; 
- Inês Marrazes, Vogal; 
- Tânia Rosa, Vogal; 
- Marina Freitas, Vogal Suplente; 
- Susana Silva, 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 gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Almerinda Ferreira, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Tânia Rosa. 

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

 
 

6. PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A INTERVENÇÃO DESIGNADA POR 
“REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE NOSSA SENHORA DA AJUDA – PASSAGEM - 
FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA - CONCELHO DA MARINHA GRANDE” – 
APROVAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO. 

 
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
“Este projeto foi discutido com a comissão de moradores da Passagem, e estes concordaram 
com o que aqui está previsto?” 
 
O Sr. Vice-Presidente informou que reuniu com os representantes dos moradores. 
 
235 - Presente projeto de execução elaborado para o largo de Nossa S.ra da Ajuda – 
Passagem - designado por “REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE NOSSA SENHORA DA 
AJUDA – PASSAGEM - FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA - CONCELHO DA MARINHA 
GRANDE”. 
 
Presente informação técnica, com a referência n.º IA/06/2021, da Divisão de Gestão do 
Território, datada de 20 de abril de 2021, que se dá por integralmente reproduzida e fica 
anexa, propondo a aprovação do projeto de execução para a empreitada de 
“REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE NOSSA SENHORA DA AJUDA – PASSAGEM - 
FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA - CONCELHO DA MARINHA GRANDE”. 
 
Presentes os seguintes elementos que compõem o projeto: 
 
⚫ - Mapa de Quantidades de Trabalho; 
⚫ - Mapa de Orçamento; 
⚫ - Memória Descritiva e Justificativa; 
⚫ - Caderno de Encargos – Condições Técnicas Especiais; 
⚫ - Projeto de Execução; 
⚫ - Plano de Gestão de Resíduos; 
⚫ - Plano de Segurança e Saúde no Trabalho; 
 
O presente projeto de execução assegura o cumprimento integral das disposições contidas 
no Código de Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
assim como o estipulado na portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho e outras normas técnicas 
e legislação em vigor. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa, o projeto de execução 
e todos os elementos apresentados e, de acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, 
alínea f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera aprovar o 
projeto de execução para a intervenção respeitante à “REQUALIFICAÇÃO DO LARGO 
DE NOSSA SENHORA DA AJUDA – PASSAGEM - FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA - 
CONCELHO DA MARINHA GRANDE”, sita no lugar de Passagem, freguesia de Vieira 
de Leiria e concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

7. Req.º nº 264/21, datado de 15/04/2021 - Proc.º n.º 270/20, datado de 12/08/2020 - 
Ana Sofia Gomes Alexandre 

 
236 - Presente requerimento n.º 264/21, datado de 2021/04/15, constante do processo 
camarário n.º 270/20, subscrito por Ana Sofia Gomes Alexandre, referente ao pedido de 
licenciamento da obra de “Demolição de Construções existentes e Construção de 
Habitação Unifamiliar e Muros de Vedação”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua 
1.º de Janeiro, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Alcobaça sob o número 1901 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 164. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/04/16, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Demolição de Construções existentes e Construção de 
Habitação Unifamiliar e Muros de Vedação”, a incidir sobre um prédio urbano sito na 
rua 1.º de Janeiro, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o número 1901 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo número 164, com o número de processo 270/20, com data 
de entrada em 2020/08/12, apresentado por Ana Sofia Gomes Alexandre, com os 
seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio ao longo da estrema do prédio confinante com a rua 1.º de 
Janeiro, através da colocação de blocos de betão de cor branca, com as dimensões de 
0,10mx0,20mx0,06m, após a execução da camada de base em “tout-venant” com 
0,15m de espessura. O lancil deverá ser em betão pré-fabricado com uma largura de 
0,15m e na zona das entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de 
largura e lancil lateral com cantos de acabamento. 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 45,00m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua 1.º de Janeiro, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “Implantação”, com o número “1AD1”, 
datada de “março 2021”, entregue a coberto do requerimento n.º 264/21, datado de 
2021/04/15, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente 
atualizada. 
 
Mais delibera informar a requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do 
RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários 
à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. Marinha Grande, 16 de abril de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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8. Req.º nº 635/20, datado de 16/06/2020 - Proc.º n.º 167/20, datado de 16/06/2020 - 
Joana Margarida Marques Duarte 

 
237 - Presente requerimento n.º 635/20, datado de 16/06/2020, constante do processo 
camarário n.º 167/20, subscrito por Joana Margarida Marques Duarte, referente ao pedido 
de licenciamento da obra de “Construção de Moradia e Alpendre e Legalização de 
Churrasqueira e Muros de Vedação” a incidir sobre um prédio rústico sito na Travessa das 
Acácias, lugar Charneca, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 3203 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo número 3163, da referida freguesia de Vieira de Leiria.  
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 11/02/2021, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado, bem como parecer datado de 15/03/2021, respeitante ao 
alinhamento do muro frontal e dos passeios. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de Moradia e Alpendre e Legalização de 
Churrasqueira e Muros de Vedação” a incidir sobre um prédio rústico sito na Travessa 
das Acácias, lugar Charneca, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 3203 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 3163, da referida 
freguesia de Vieira de Leiria, apresentado por Joana Margarida Marques Duarte, com 
os seguintes condicionalismos: 
 
1. Execução dos muros entre estremas, garantindo o cumprimento do disposto na 
alínea f) do n.º 1 do art. 18.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do 
Município da Marinha Grande, nomeadamente, na parte confinante com a via pública, 
numa extensão de 1,50 m a contar do limite do espaço público, não deve exceder uma 
altura de 0,80 m, podendo ser encimados com elementos gradeados, ou sebes vivas, 
com o máximo de 0,70m; 
2. Execução de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a Travessa 
das Acácias, com largura de 1,70m, pavimentado em calçada de calcário com as 
dimensões 0,05x0,05x0,05m, após execução de uma base em Tout-Venant com 0,15m 
de espessura. O lancil deverá ser de betão com as dimensões de 0,12m (largura à 
vista) x0,25m (altura)x0,15m (largura da base).  
3. Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura, dos projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

9. Req.º nº 805/20, datado de 28/07/2020 - Proc.º n.º 205/19, datado de 07/06/2019 - 
Tubofuro - Tubos em PVC S.A. 
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238 - Presente pedido com o registo n.º 805/20, datado de 28/07/2020, relativo a 
licenciamento de alterações em obra titulada pelo alvará n.º 102/19, referente a 
construção de um edifício destinado a comércio, serviços e armazém e respetivos 
muros de vedação e de contenção de terras, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 3057 e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo n.º 3325, da freguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 205/19, com data de entrada de 07/06/2019, 
apresentado por Tubofuro - Tubos em PVC S.A., com o NIPC 504 086 685; 
 
Presente informação técnica, datada de 15/04/2021, 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 relativo ao licenciamento de 
alterações em obra titulada pelo alvará n.º 102/19, referente a construção de um 
edifício destinado a comércio, serviços e armazém e respetivos muros de vedação e 
de contenção de terras, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 3057 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 3325, 
da freguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o 
processo de licenciamento n.º 205/19, com data de entrada de 07/06/2019, apresentado 
por Tubofuro - Tubos em PVC S.A., com o NIPC 504 086 685, com sede na avenida do 
Brasil, n.º 1, 9º, freguesia de Alvalade e concelho de Lisboa. 
 
Mais delibera informar o requerente de que deverá requerer o aditamento ao alvará n.º 
102/19, nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 27.º do RJUE, apresentando para o 
efeito o respetivo original. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

10. E/2199/2021 – Reclamação sobre obras Ilegais em S. Pedro de Moel 
 
239 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/2199/2021, datado de 
26/02/2021, referente a reclamação quanto à alegada execução de obras ilegais, em curso 
no telhado da edificação contigua à sua, sita na Rua Dr. Adolfo Leitão, em S. Pedro de Moel, 
freguesia de Marinha Grande. 
 
Presente participação – fiscalização – n.º 2/2021, datada de 31/03/2021, respeitante à 
verificação da execução de trabalhos de aumento da altura da fachada principal do edifício, 
em cerca de 0,60m, e execução da cobertura composta por chapas metálicas, e aumento de 
volume do prédio, na sequência da colocação da cumeeira a uma cota mais elevada do que 
a original; 
 
Presente parecer datado de 21/04/2021, propondo a aplicação da medida de legalização de 
operação urbanística, prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 102.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação – RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09 e consequente notificação prevista no 
artigo 102.º -A do mesmo diploma legal. 
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Após análise dos documentos, a Câmara Municipal delibera: 
 
NOTIFICAR a proprietária do imóvel sito na Rua Dr. Adolfo Leitão, 23, S. Pedro de 
Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande, Isabel Maria Marques de Lemos, para, 
num prazo de 60 dias, apresentar o competente procedimento de controlo prévio para 
legalização da obra de alteração/ampliação da fachada do edifício em causa, nos 
termos e para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 102.º e no artigo 
102.º-A do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, 
de 09/09, uma vez que as obras em execução no referido prédio, nomeadamente o 
aumento da altura da fachada e o aumento do volume do edifício, são claramente 
consideradas como "obras de ampliação", nos termos do disposto na alínea e) do 
artigo 2º do mencionado diploma legal, encontrando-se sujeitas a licença 
administrativa, por força do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 4º do referido 
RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

11. Rua Eng.º André Navarro, 16 vs Travessa da Restauração, 4 - Barracão 
devoluto e degradado – Resultado da vistoria 

 
240 - Presente requerimento registado sob o sob o n.º E/6091/2020, apresentado por Diana 
Oliveira Neves, com morada na Rua Aníbal Guedes Coelho, n.º 10, respeitante reclamação 
sobre danos provocados nessa propriedade, causados pelo barracão confinante a poente 
com a edificação da requerente. 
 
Presente Deliberação tomada na reunião de 01/03/2021, a determinar a realização de 
vistoria ao imóvel objeto da reclamação. 
 
Presente auto de vistoria datado de 12/03/2021, referente à vistoria realizada em 11/03/2021; 
 
Presente informação datada de 21/04/2021, resumindo as ações tomadas para resolução 
das questões apresentadas pelas reclamantes. 
 
A Câmara analisou as informações que foram prestadas e delibera tomar 
conhecimento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 
 

12. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS – ESCOLAS DO 
1.º CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 
GRANDE NASCENTE – ANO LETIVO 2020/2021– 2.ª FASE 

 
241 - Presente informação interna n.º 529/2021 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, referente ao processo de atribuição da 2.ª fase dos subsídios escolares aos  
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alunos carenciados do 1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do concelho da 
Marinha Grande, pertencentes ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente. 
 
Considerando que o Despacho n.º 8452-A/2015, datado de 31 de julho, alterado pelos 
Despachos n.º 5296/2017, de 16 de julho e 7255/2018, de 31 de julho, em conformidade com 
o Decreto-lei nº 55/2009, de 2 de março, sistematiza e atualiza a norma reguladora da ação 
social, facilitando assim o acesso à mesma.  
 
Considerando que as normas legais anteriormente mencionadas constituem a base de 
trabalho para os agentes que atuam nesta área, nomeadamente os Municípios. 
 
Considerando que o Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, vem acentuar o papel da ação 
social escolar, como meio de combate às desigualdades sociais e de promoção do 
rendimento escolar. 
 
Considerando que nos termos do presente Despacho, a atribuição dos subsídios escolares 
continua a estar dependente do posicionamento do aluno nos escalões do abono de família 
(ao 1.º escalão de apoio, corresponde o escalão A e ao 2.º escalão, o B); 
 
Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme 
prevê a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
 
Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e perante as Finanças. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e conforme competência estipulada na 
alínea hh) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro na sua redação 
atual, delibera atribuir ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, o 
seguinte subsídio: 
 
* Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente com sede na Rua Prof.ª Amélia 
Cândida - Boavista, 2430 – 053 Marinha Grande, n.º fiscal 600 075 761 
 
Total de Pedidos: 52 
Valor do subsídio a atribuir: 1.805,00€ (mil oitocentos e cinco euros) 
 
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente 
 

 1.ª FASE: 
ESCALÃO A - 

REMANESCENTE 

2.ª Fase  

TOTAIS ALUNOS ALUNOS A ALUNOS B Total  

PRÉ-ESCOLAR - 9 3 12  

1º CEB 2 24 14 40  

TOTAL GERAL 2 33 17 52  
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1 ª FASE 

ESCALÃO A- 
REMANESCENTE 

2.ª Fase  
 

Plano 

TOTAIS VERBAS ESCALÃO A ESCALÃO B TOTAL 
 

Ação Plano 

PRÉ-ESCOLAR 0 450,00€ 75,00€ 525,00€ A/64/2018 

1º CEB 40,00€ 960,00€ 280,00€ 1.280,00€ A/65/2018 

TOTAL AGR. 
NASCENTE 

 
40,00€ 

 
1.410,00€ 

 
355,00€ 1.805,00€ 

 

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

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

13. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS – ESCOLAS DO 
1.º CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 
GRANDE POENTE – ANO LETIVO 2020/2021– 2.ª FASE 

 
242 - Presente informação interna n.º 533/2021 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, referente ao processo de atribuição da 2.ª fase dos subsídios escolares aos 
alunos carenciados do 1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do concelho da 
Marinha Grande, pertencentes ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente. 
 
Considerando que o Despacho n.º 8452-A/2015, datado de 31 de julho, alterado pelos 
Despachos n.º 5296/2017, de 16 de julho e 7255/2018, de 31 de julho, em conformidade com 
o Decreto-lei nº 55/2009, de 2 de março, sistematiza e atualiza a norma reguladora da ação 
social, facilitando assim o acesso à mesma.  
 
Considerando que as normas legais anteriormente mencionadas constituem a base de 
trabalho para os agentes que atuam nesta área, nomeadamente os Municípios. 
  
Considerando que o Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, vem acentuar o papel da ação 
social escolar, como meio de combate às desigualdades sociais e de promoção do 
rendimento escolar. 
  
Considerando que nos termos do presente Despacho, a atribuição dos subsídios escolares 
continua a estar dependente do posicionamento do aluno nos escalões do abono de família 
(ao 1.º escalão de apoio, corresponde o escalão A e ao 2.º escalão, o B); 
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Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme 
prevê a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
 
Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e perante as Finanças. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e conforme competência estipulada na 
alínea hh) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro na sua redação 
atual, delibera atribuir ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, o seguinte 
subsídio: 
 
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, com sede na na Rua Prof. Nery 
Capucho, 2430 – 231 Marinha Grande, n.º fiscal 600 076 768 
 
Total de Pedidos: 103 
Valor do subsídio a atribuir: 3.385,00€ (três mil trezentos e oitenta e cinco euros) 
 
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente 
 

 1.ª FASE: 
ESCALÃO A - 

REMANESCENTE 

2.ª Fase  

TOTAIS ALUNOS ALUNOS A ALUNOS B Total  

PRÉ-ESCOLAR - 21 19 40  

1º CEB 2 30 31 63  

TOTAL GERAL 2 51 50 103  

 
    

 
 
 

 

 
1. ª FASE 

ESCALÃO A- 
REMANESCENTE 

2.ª Fase  
 

Plano 

TOTAIS VERBAS ESCALÃO A ESCALÃO B TOTAL 
 

Ação Plano 

PRÉ-ESCOLAR 0 1.050,00€ 475,00€ 1.525,00€ A/64/2018 

1º CEB 40,00€ 1.200,00€ 620,00€ 1.860,00€ A/65/2018 

TOTAL AGR. POENTE 
 

40,00€ 
 

2.250,00€ 
 

1.095,00€ 3.385,00€ 
 

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

Para a atribuição dos referidos subsídios, as verbas a retirar serão as que se 
encontram contempladas nas ações A/64/2018 e A/65/2018 do Plano de Atividades 
Municipais para 2021. 
 



 

Página 28 de 47 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 26/04/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mais delibera que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 
obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objeto do apoio 
financeiro e apresentar até 30 de setembro de 2021, relatório de receitas e despesas 
que incluam esse mesmo objeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

14. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS – ESCOLAS DO 
1.º CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VIEIRA DE 
LEIRIA – ANO LETIVO 2020/2021 – 2.ª FASE 

 
243 - Presente informação interna n.º 530/2021 da Divisão de Cidadania e Desenvolvimento, 
referente ao processo de atribuição de subsídios escolares aos alunos carenciados do 1.º 
ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do concelho da Marinha Grande, pertencentes ao 
Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria. 
 
Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme 
prevê a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
 
Considerando que o Despacho n.º 8452-A/2015, datado de 31 de julho, alterado pelos 
Despachos n.º 5296/2017, de 16 de julho e 7255/2018, de 31 de julho, em conformidade com 
o Decreto-lei nº 55/2009, de 2 de março, sistematiza e atualiza a norma reguladora da ação 
social, facilitando assim o acesso à mesma.  
 
Considerando que as normas legais anteriormente mencionadas constituem a base de 
trabalho para os agentes que atuam nesta área, nomeadamente os Municípios. 
  
Considerando que o Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, vem acentuar o papel da ação 
social escolar, como meio de combate às desigualdades sociais e de promoção do 
rendimento escolar. 
  
Considerando que nos termos do presente Despacho, a atribuição dos subsídios escolares 
continua a estar dependente do posicionamento do aluno nos escalões do abono de família 
(ao 1.º escalão de apoio corresponde o escalão A e ao 2.º escalão, o B); 
 
Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme 
prevê a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 
 
Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do 
apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva 
regularizada perante a Segurança Social e perante as Finanças. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e conforme competência estipulada na 
alínea hh) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibera atribuir ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, o seguinte 
subsídio: 
 

• Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria com sede na Rua D. António Luís 
Pereira Coutinho Apartado 6, 2431-909, n.º fiscal 600 076 270 
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Total de Pedidos: 31 
 
Valor do subsídio escolar a atribuir: 980,00€ (novecentos e oitenta euros) 
 
 Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria 

 

TOTAIS ALUNOS ALUNOS A ALUNOS B Total  

PRÉ-ESCOLAR(1) 7 10 17  

1º CEB(2) 5 9 14  

TOTAL GERAL 12 19 31  

 
  

 
   

TOTAIS VERBAS ESCALÃO A ESCALÃO B Total Ação Plano 

PRÉ-ESCOLAR(1) 350,00€ 250,00€ 600,00€ A/64/2018 

1º CEB(2) 200,00€ 180,00€ 380,00€ A/65/2018 

TOTAL AGR. Vª 
LEIRIA 

550,00€ 430,00€ 980,00€ 
  

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

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

15. ADMISSÃO DE CANDIDATURAS PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO OU BENEFÍCIOS A 
ENTIDADES DE NATUREZA DESPORTIVA 2021 

 
244 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva,  
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Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal da 
Marinha Grande, n.º 394/2020, de 29 de setembro de 2020, relativa à candidatura a seguir 
mencionada, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 
 

 
Considerando: 
 
⚫ Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido 

de apoio e consequente admissão ou exclusão, não interferindo na definição dos apoios 
ou benefícios a conceder, conforme definido nos nºs 4 e 5, do artigo 13º do Regulamento; 

⚫ Que nos termos do n.º 6 do artigo 13.º do regulamento, só são admitidas as candidaturas 
que tiverem obtido uma pontuação global igual ou superior a 25 pontos; 

⚫ Que as candidaturas admitidas ficam selecionadas para a fase de definição do tipo de 
apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente, conforme o disposto pelo n.º 5 do artigo 14.º e n.º 1 do artigo 15.º 
do regulamento, estando o mesmo limitado pela previsão em rubrica orçamental própria e 
pelas disponibilidades financeiras reais, em função dos compromissos totais assumidos 
pela entidade concedente, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;  

⚫ Que é proposto pela comissão de apreciação das candidaturas a Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, relatório e 
grelhas de avaliação com a pontuação parcial e classificação final, bem como cópia do 
despacho de nomeação da comissão de avaliação em anexo. 

⚫ Que nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento, a decisão final sobre a exclusão 
e admissão de candidaturas é tomada pela Câmara Municipal; 

 
Propõe-se, atendendo à classificação final obtida em sede de avaliação, a ADMISSÃO da 
candidatura abaixo referida: 
 

PROGRAMA DE APOIO A INFRAESTRUTURAS 
 

 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera 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 ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, admitir a candidatura acima referida, ficando selecionada para a fase de 
definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades 
financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/13353/2020 Desporto Sport Lisboa Marinha 
Requalificação do relvado sintético e 

alargamento da zona desportiva 
Infraestruturas 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/13353/2020 Desporto Sport Lisboa Marinha 
Requalificação do relvado sintético e 

alargamento da zona desportiva 
30,0 
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“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter.  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16 Novembro2020 e publicado em DR a 1 de fevereiro de 2021, o qual já se 
encontra em vigor, não se percebendo quais os critérios da apreciação processual que 
estiveram na base da atribuição dos apoios em apreço, designadamente a equidade, a 
clareza, a imparcialidade, a objectividade da análise e da determinação do montante do 
apoio.  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação.  
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz. “ 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

16. APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESPORTO FEDERADO. REGRESSO AOS 
TREINOS E COMPETIÇÕES. FORNECIMENTO DE TESTES SARS-COV – 2  

 
245 - Presente informação n.º 735/2021 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania que se 
dá por integralmente reproduzida. 
 
Considerando que a retoma da prática desportiva, em contexto de treino e competição, deve 
ser efetuada de forma faseada, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
19/2021, de 13 de março. 
 
Considerando o impacto das medidas de contingência e controlo da pandemia SARS-CoV – 
2, fez-se notar em todos os setores da sociedade, nomeadamente no desporto. 
 
Considerando que a retoma da atividade das organizações desportivas não poderá ser feita 
sem que se encontre o importante equilíbrio entre esse regresso e a segurança que o 
mesmo tem que garantir a atletas e demais agentes desportivos. 
 
Considerando a Orientação nº 036/2020 da DGS de 25 de agosto de 2020, atualizada a 31 
de março de 2021 – Desporto e Competição Desportiva, onde são definidas orientações 
específicas que permitem um regresso aos treinos e competições em segurança 
minimizando o risco de transmissão do SARS-CoV – 2; 
 
Considerando a atividade física como instrumento económico de saúde pública e bem-estar. 
 
Considerando que a Câmara Municipal reconhece a importância do trabalho desenvolvido 
pelas diversas Associações locais com competições federadas, em prol da formação 
humana dos jovens e na dinamização e divulgação desportiva do concelho. 
 
Considerando que nos termos do ponto n.º 23 da Orientação nº 36/2020 da DGS “para a 
retoma das atividades desportivas é obrigatório a apresentação de um resultado negativo 
num teste laboratorial para o SARS CoV – 2, realizado nos termos da Norma 19/2020 da 
DGS até 72 horas antes do início das atividades, por parte de todos os praticantes de 
escalões de formação de modalidades de médio e alto risco”. 
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Considerando que no ponto n.º 21 referente da mesma Orientação “É fortemente 
recomendado que os Clubes e Federações promovam a realização de teste laboratoriais 
para SARS-CoV -2 aos praticantes das modalidades desportivas”. 
 
Considerando que no Anexo 3 da Orientação n.º 36/2020 estão identificadas as modalidades 
desportivas em função do nível de estratificação de risco. 
 
Considerando que no concelho da Marinha Grande foram caraterizadas as associações e as 
respetivas modalidades, em função do fator de risco determinado pela DGS, que estão 
obrigadas à realização de testes laboratoriais para o SARS CoV – 2, de acordo com a 
seguinte tabela: 

 

Entidade  NIPC Modalidade 

N.º estimado de 

atletas  

(até aos 15 anos) 

N.º estimado 

de técnicos de 

formação 

Fator de Risco  

Associação Cultural e 

Recreativa da Comeira 
500787654 Judo 5 1 Alto Risco 

Atlético Clube Marinhense  501224254 Futebol 150 15 Médio Risco 

Clube Desportivo da Garcia  501395369 Futebol 62 16 Médio Risco 

EAS - Academia de Futebol 

da Marinha Grande 
509495281 Futebol 40 5 Médio Risco 

Industrial Desportivo 

Vieirense 
501254242 Futebol 112 24 Médio Risco 

Judo Clube da Marinha 

Grande 
506889955 Judo 25 2 Alto Risco 

Sociedade de Instrução e 

Recreio 1º de Maio 
501056467 Andebol 115 10 Médio Risco 

Sport Lisboa Marinha  501219340 Futebol 140 20 Médio Risco 

Sport Operário Marinhense  501417702 Voleibol 17 3 Médio Risco 

Sporting Clube Marinhense 501150544 
Basquetebol, Hóquei 

em Patins 
98 12 Médio Risco 

 
Considerando que os atletas de formação, nos escalões etários dos 15 aos 18 anos, são 
previamente testados para SARS-CoV-2 pelos respetivos estabelecimentos de ensino, sendo 
considerando válidos, para efeitos da retomada à atividade desportiva determinada na 
Orientação nº 36/2020 da DGS. 
 
Considerando que os testes rápidos antigénicos para SARS-CoV–2 são considerados testes 
laboratoriais, nos termos do ponto 4.b. da Orientação n.º 019/2020 da DGS. 
 
Considerando que os testes rápidos antigénicos para SARS-CoV–2 tem um custo 
estimado de 6,00€. 
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Considerando que os municípios possuem um papel fundamental como agentes de saúde 
pública com o intuito de mobilizar a sociedade para as medidas de contingência e controlo da 
pandemia SARS-CoV–2. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio do desporto e da 
saúde, nos termos das alíneas d) e e) do n.º 2, do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua redação atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a 
competência para apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 
recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a 
promoção da saúde e prevenção das doenças; 
 
Assim, a Câmara Municipal, de acordo com competência prevista na alínea u) do n.º 1 
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual 
(Regime Jurídico das Autarquias Locais), delibera disponibilizar os testes rápidos 
antigénicos para o SARS CoV– 2, a realizar nos termos da Norma n.º 019/2020 da DGS, 
de 26 de outubro de 2020, atualizado em 26 de março de 2021, às entidades 
mencionadas no quadro resumo abaixo: 

 

Entidade  NIPC Modalidade 

N.º estimado de 

atletas  

(até aos 15 anos) 

N.º estimado 

de técnicos de 

formação 

Valor 

benefício 

Associação Cultural e 

Recreativa da Comeira 
500787654 Judo 5 1 36,00€ 

Atlético Clube Marinhense  501224254 Futebol 150 15 990,00€ 

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

EAS - Academia de Futebol 

da Marinha Grande 
509495281 Futebol 40 5 270,00€ 

Industrial Desportivo 

Vieirense 
501254242 Futebol 112 24 816,00€ 

Judo Clube da Marinha 

Grande 
506889955 Judo 25 2 162,00€ 

Sociedade de Instrução e 

Recreio 1º de Maio 
501056467 Andebol 115 10 750,00€ 

Sport Lisboa Marinha  501219340 Futebol 140 20 960,00€ 

Sport Operário Marinhense  501417702 Voleibol 17 3 120,00€ 

Sporting Clube Marinhense 501150544 
Basquetebol, Hóquei 

em Patins 
98 12 660,00€ 

 
Mais delibera que: 
- a entrega dos testes rápidos antigénicos para o SARS CoV– 2 esteja condicionado ao 
cronograma de levantamento gradual de medidas de confinamento, no âmbito do 
combate à pandemia da doença COVID-19, constante no anexo I da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março. 
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- os testes rápidos antigénicos para o SARS CoV-2 são disponibilizados, mediante o 
preenchimento de um termo de responsabilidade, assinado pelo responsável de cada 
entidade, de acordo com o modelo anexo à presente deliberação. 
- os testes rápidos antigénicos para o SARS CoV-2 são aplicados exclusivamente por 
equipa médica da responsabilidade de cada entidade, devendo ser entregue à Câmara 
Municipal, no prazo máximo de 5 dias úteis após a sua realização, um relatório 
sumário de aplicação dos mesmo, de acordo com o modelo em anexo à presente 
deliberação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  
 
 

17. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL EM 2021 
– ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS DA MARINHA GRANDE- ALIMENTAÇÃO DE 
ANIMAIS ABANDONADOS, NEGLIGENCIADOS E/OU CARENCIADOS. APOIO EM 
ESPÉCIE 

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

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10191/2020 506924211 
APAMG- Associação Protetora 
de Animais da Marinha Grande 

Alimentação de animais abandonados, 
negligenciados e/ou carenciados. 

30,5 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/216/2021, de 16 de abril, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade APAMG- Associação Protetora de Animais da Marinha Grande preenche os 
requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio em espécie, 
para a alimentação de animais abandonados, negligenciados e/ou carenciados. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade 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,  
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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 análise dos fatores acima descritos e a definição da quantidade do apoio, em 
espécie, a atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na sua 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 em espécie: 
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter.  
Atendendo a que este processo ainda não foi apreciado à luz dos Regulamentos aprovados 
na reunião de 16 Novembro2020 e publicado em DR a 1 de fevereiro de 2021, o qual já se 
encontra em vigor, não se percebendo quais os critérios da apreciação processual que 
estiveram na base da atribuição dos apoios em apreço, designadamente a equidade, a 
clareza, a imparcialidade, a objectividade da análise e da determinação do montante do 
apoio.  
Também não estando claro que todas as candidaturas admitidas beneficiaram do mesmo 
apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo 
de pontuação.  
Por essa razão, numa lógica de coerência adoptada nestes processos ao longo dos últimos 
anos, entendemos abster-nos nesta votação, o que sucederá até à entrada em vigor do 
regulamento e da apreciação das candidaturas à sua luz. “ 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

18. PROPOSTA DE ADENDA AOS CONTRATOS PROGRAMA N.º 50, 51, 53, 54, 55 E 56 - 
DDC – ATRIBUIÇÃO DE APOIO EXCECIONAL A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL – 
APROVAÇÃO 

 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO APOIO 

E/10191/2020 506924211 
APAMG- Associação 
Protetora de Animais 
da Marinha Grande 

alimentação de animais 
abandonados, negligenciados 

e/ou carenciados. 
 

30,5 pontos 
150 sacos de 20 Kg de ração 
canina, no valor estimado de 

1.459,39€ 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira comunicou o seu impedimento, nos termos do previsto no 
artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que faz 
parte dos órgãos sociais do Rotary Club da Marinha Grande.  
 
O Sr. Vice-Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do 
mencionado Código. 
 
247 - Presente informação n.º 310/2021, da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania 
dando conta da realização de uma reunião de acompanhamento dos contratos programa 
relativos ao apoio excecional, resultando da mesma a necessidade de efetuar uma alteração 
à redação dos contratos programa, de modo a incluir a confeção e fornecimento de refeições 
quentes, bem como da prorrogação do seu prazo de execução. 
 
Considerando que a alínea u) do nº 1 do artigo 33º, do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12/09 
na redação atual, prevê que “compete a Câmara Municipal: apoiar atividades de natureza 
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 
incluído aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças”. 
 
Considerando que em 23 de dezembro de 2020, ao abrigo da legislação supra mencionada, 
a Câmara Municipal em cumprimento da deliberação camarária de 21 de dezembro de 2020, 
celebrou seis Contratos Programa – Apoio Excecional - com as entidades: ADESER II- 
Associação para Desenvolvimento Económico e Social da Região da Marinha Grande, 
Associação Novo Olhar II, Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, Santa 
Casa da Misericórdia da Marinha Grande, Centro Social Paroquial de Vieira de Leiria e 
Rotary Clube da Marinha Grande. 
 
Considerando a necessidade do correto acompanhamento e execução destes contratos e, 
em especial, a assegurar princípios de boa gestão financeira, de acordo com o previsto na 
cláusula 5.ª dos referidos Contratos Programas. 
 
Considerando a pertinência do apoio concedido, aliado ao impacto social do mesmo, junto 
dos agregados familiares mais carenciados do concelho da Marinha Grande; 
 
Considerando que existem agregados que não têm condições para confecionar as suas 
refeições e como tal necessitam de beneficiar de refeições quentes e prontas a comer; 
 
Considerando que ao abrigo da alínea g) da cláusula 2.ª dos Contratos Programas 
celebrados, no âmbito deste apoio excecional às IPSS’S, não se prevê como despesa 
elegível, confeção e fornecimento de refeições quentes; 
 
Considerando ainda, que de acordo com o previsto na cláusula 7.ª, qualquer alteração ou 
adaptação ao presente contrato carece de prévio acordo do Município da Marinha Grande; 
 
Assim, a Câmara Municipal ao abrigo da competência conferida pela alínea u) 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, delibera celebrar uma adenda aos 
Contratos Programa, registados com os n.ºs 50, 51, 53, 54, 55 e 56-2020 DDC, 
celebrados a 23 de dezembro de 2020, de acordo com a minuta em anexo, com as 
seguintes entidades: 
 

• ADESER II- Associação para Desenvolvimento Económico e Social da Região 
da Marinha Grande; 

• Associação Novo Olhar II; 
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• Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego; 

• Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande; 

• Centro Social Paroquial de Vieira de Leiria; 

• Rotary Clube da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal delibera, em consequência, aprovar a minuta de adenda aos 
contratos-programa, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

19. ATUALIZAÇÃO BIENAL DO VALOR DA RENDA MENSAL, CORRESPONDENTE À 
FRAÇÃO SITA NA RUA ANTÓNIO LOPES, N.81, LOTE 25- CAMARNAL - MARINHA 
GRANDE. 

 
248 - Presente informação n.º 649 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
05 de abril, do corrente ano, a dar conta da necessidade de proceder à atualização do valor 
da renda da habitação em epígrafe. 
 
Considerando que de acordo com o n.º 1 do artigo 27.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante 
da renda é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido 
do agregado familiar, nos termos do previsto no n. º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 
de dezembro. 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n. º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação 
atual, em conformidade com o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua 
redação atual proceder à atualização do valor da renda da inquilina residente na fração 
identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 
 

MORADOR CASA DATA 
CONTRATO 

RENDA/21 
(abril) 

RENDA/21 
(junho) 

Rua António Lopes 81 21/06/2013 12,16€ 50,59€ 
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Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de junho de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

20. REVISÃO DO VALOR DA RENDA MENSAL, CORRESPONDENTE À FRAÇÃO SITA NA 
RUA ADRIANO MARQUES NOBRE, N.º 59, LOTE 6 - CAMARNAL - MARINHA GRANDE. 

 
249 - Presente informação n.º 652 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
06 de abril, do corrente ano, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da 
renda mensal, correspondente à habitação identificada em epígrafe. 
 
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n. º2 do art.º 27.º do Regulamento de 
atribuição, de gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, 
há lugar à revisão da renda a pedido do arrendatário quando se verifique alteração na 
composição ou nos rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário comunicar o 
facto ao senhorio, no prazo máximo de 30 dias a contar da data da ocorrência. 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquilino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual 
e, em conformidade com o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua 
redação atual proceder à revisão do valor da renda do inquilino residente na fração 
sita na Rua Adriano Marques Nobre, n.º 59, lote 6, Camarnal – Marinha Grande, sendo 
o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR CASA DATA 
CONTRATO 

RENDA/21 
(abril) 

RENDA/21 
(junho) 

Rua Adriano Marques Nobre 59 21/06/2013 89,02€ 43,79€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de junho de 2021. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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21. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE À 
ARRENDATÁRIA, RESIDENTE NA RUA JÚLIO BRAGA BARROS, BLOCO 5, 2º D, CASAL 
DE MALTA, MARINHA GRANDE. 

 
 
250 - Presente requerimento com o registo de entrada E/3496/2021, datado de 29 de março, 
do corrente ano, em nome da inquilina residente no fogo sito na Rua Júlio Braga Barros, 
Bloco 5, 2º D, Casal de Malta, Marinha Grande, a solicitar o pagamento da dívida existente 
referente a rendas em atraso, em 18 prestações mensais. 
 
Presente informação n.º 691 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 12 de 
abril de 2021, através da qual se expõe a situação da referida arrendatária e as 
circunstâncias que levaram à existência da presente dívida por parte do primitivo 
arrendatário, e propõe a celebração de um acordo de regularização de dívidas do montante 
que se encontra por liquidar, no valor de 837,50€, em 18 prestações mensais, a partir de 
maio do corrente ano. 
 
Considerando que a inquilina não reúne, presentemente, condições económicas que lhe 
permitam liquidar integralmente o montante em causa; 
 
Considerando a intenção manifestada pela mesma em liquidar a dívida que tem para com o 
Município da Marinha Grande, no valor de 837,50€, (oitocentos e trinta e sete euros e 
cinquenta cêntimos). 
 
Considerando a proposta apresentada para pagamento da dívida, em 18 prestações 
mensais; 
 
Considerando que o Regulamento de Atribuição, de Gestão e de Utilização das Habitações 
Sociais do Município da Marinha Grande estabelece na alínea k, do n.º 1, do artigo 29.º, que 
em caso de atraso no pagamento da renda ou acumulação de vários meses em dívida, e de 
forma a evitar a resolução do contrato de arrendamento, possa vir a ser celebrado um acordo 
prestacional, com vista à regularização da dívida. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conjugada com a alínea k) do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento de Atribuição, 
Gestão e Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, 
concordar com o pagamento da dívida, no valor de 837,50€, (oitocentos e trinta e sete 
euros e cinquenta cêntimos), em 18 prestações mensais, sendo 17 prestações no valor 
unitário de 46,53€ (quarenta e seis euros e cinquenta e três cêntimos) e a 18.ª no valor 
de 46,49€ (quarenta e seis euros e quarenta e nove cêntimos), com entrada em vigor a 
partir de maio do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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INTERVENÇÃO CULTURAL 

 
 

22. APOIO A INFRAESTRUTURAS – OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS 6 
SALAS DO DEPARTAMENTO DE MÚSICA. ADENDA AO CONTRATO PROGRAMA N.º 46-
2020 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e o Sr. Vereador Aurélio Ferreira declararam-se 
impedidos, 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. 
 
O Sr. Vice-Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do 
mencionado Código. 
 
251 - Presente deliberação de Câmara Municipal de 16 de novembro de 2020, relativa ao 
apoio financeiro para obras de conservação e beneficiação das 6 salas do departamento de 
música, no valor de 12.000,00€, nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra. 
 
Presente contrato de programa celerado em 24 de novembro de 2020, com o Sport Operário 
Marinhense, registado com o n.º 46-2020-DDC. 
 
Presente requerimento do Sport Operário Marinhense, de 5 de abril de 2021, a solicitar uma 
adenda ao contrato programa relativo ao Apoio a Infraestruturas - obras de conservação e 
beneficiação das 6 salas do departamento de música, de modo a prever o prolongamento até 
fim de dezembro de 2021, do termo da obra objeto de financiamento e que a entrega do 
relatório seja alterada para a data de 28 de fevereiro de 2022. 
 
Presente informação n.º 693/2021 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, dando 
conta do enquadramento do pedido. 
 
Considerando que 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. 
 
Considerando que nos termos da cláusula 7.ª do contrato programa “qualquer alteração ou 
adaptação ao presente contrato carece de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar 
por escrito” é admissível o direito à revisão do contrato programa, contudo carece de acordo 
prévio e escrito entre as partes. 
 
Considerando que a entidade interessada na revisão do contrato envia às demais partes 
outorgantes uma proposta fundamenta, donde conste expressamente a sua pretensão. 
 
Considerando que competiu à Câmara Municipal a aprovação em minuta do contrato 
programa e por isso também compete a este órgão qualquer adenda ao mesmo. 
 
Assim, a Câmara Municipal ao abrigo das competências conferidas pelas alíneas o) 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 redação atual, delibera aprovar a adenda ao contrato  
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programa, celebrado a 24 de novembro de 2020, entre o Município da Marinha Grande 
e o Sport Operário Marinhense. 
 
A Câmara Municipal delibera, em consequência, aprovar a minuta de adenda ao 
contrato de programa, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 

 
23. Concessão de exploração de estabelecimento de bebidas – Cafetaria de apoio 

a diversos espaços culturais (Casa da Cultura e Museu do Vidro) - Abertura de 
concurso público (concessão) 01/2021 

 
252 - Considerando que: 
 
1. Associado à Casa da Cultura, ao Museu do Vidro e à Galeria Municipal existe um 

espaço destinado ao funcionamento de um estabelecimento de cafetaria, licenciado pelo 
alvará de autorização de utilização n.º 102/2013, de 09-10-2013. 

2. Esta Câmara Municipal não dispõe de conhecimentos, e não dispõe de meios nem de 
aptidões para assumir a gestão direta daquele estabelecimento essencial para a 
prestação de serviços de apoio aos espaços culturais existentes no património 
Stephens. 

3. Através de procedimentos concorrenciais 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 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 da 
Cafetaria D´Arte, foram elaborados o Programa do 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 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. Helena Godinho 
e Drª. Vânia Santos  

➢ Membros suplentes: Drª Fernanda Oliveira e Drª. Tânia Rosa. 
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f) Designar a Drª. Helena Godinho, como gestora do contrato a celebrar, nos termos 

e para os efeitos do disposto no art.º 290.º-A do CCP. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

24. COVID-19 - Medidas extraordinárias e de caráter urgente. Regime 
extraordinário de isenção de rendas dos contratos relativos aos imóveis 
arrendados e concessionados pela Câmara Municipal da Marinha Grande. 

 
Presente a seguinte proposta: 
 
“ - Considerando a emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização 
Mundial de Saúde no dia 30 de janeiro de 2020, decorrente do vírus SARS-CoV-2 bem como a sua 
classificação como pandemia, no dia 11 de março de 2020; 
 
- Considerando que constitui receita própria do Município, o rendimento dos seus bens imóveis dados 
em concessão ou cedidos para exploração – alínea j) do art.º 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, que aprovou o Regime Financeiro das Autarquias Locais (RFAL).  
  
- Considerando que, na medida em que as dificuldades económicas que o país atravessa e que os 
operadores económicos, industriais, comerciais, sociais e outros, têm vindo a sentir por força 
das medidas de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por COVID-
19, o Governo criou ao longo do ano de 2020, um conjunto diversificado de apoios excecionais e 
temporários, destinados à recuperação da atividade económica e de apoio às famílias em situação de 
vulnerabilidade, visando a minimização dos impactos sociais e económicos decorrentes daquelas 
medidas, designadamente os resultantes das várias declarações de estado de emergência, dos 
períodos de confinamento, do encerramento e/ou redução dos horários de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços e do recolher obrigatório dos cidadãos.  
  
- Considerando que nesse conjunto de apoios, foi publicada a Lei n.º 4-C/2020, de 06-04-2020, que 
aprovou o regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda devida nos termos de 
contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia Covid-19, 
diploma esse que foi objeto de várias alterações, a última das quais operada pela Lei n.º 75-A/2020, de 
30 de dezembro.  
  
- Considerando que este regime legal, excecional e temporário, é também aplicável, com as 
necessárias adaptações, a outras formas contratuais de exploração de imóveis (nº 2 do art.º 1.º), 
contendo um Capítulo IV específico para entidades públicas, como é o caso dos Municípios, e que 
nomeadamente no art.º 11.º, desse Capítulo IV, com a epígrafe “Suspensão, redução ou isenção de 
renda devidas a entidades públicas”, determina o seguinte:  

  
“1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, as entidades públicas com imóveis 
arrendados ou cedidos sob outra forma contratual podem, durante o período de vigência da 
presente lei, reduzir as rendas aos arrendatários que tenham, comprovadamente, uma quebra de 
rendimentos superior a 20 % face aos rendimentos do mês anterior ou do período homólogo do 
ano anterior, quando da mesma resulte uma taxa de esforço superior a 35 % relativamente à 
renda.   
2 - O disposto no número anterior não se aplica àqueles que sejam beneficiários de regimes 
especiais de arrendamento habitacional ou de renda, como o arrendamento apoiado, a renda 
apoiada e a renda social.   
3 - As entidades públicas com imóveis arrendados ou cedidos sob outra forma contratual podem 
isentar do pagamento de renda os seus arrendatários que comprovem ter deixado de auferir 
quaisquer rendimentos após 1 de março de 2020.   
4 - As entidades públicas com imóveis arrendados ou cedidos sob outra forma contratual podem 
estabelecer moratórias aos seus arrendatários.”  

 
- Considerando que no art.º 14.º, com a epígrafe “Aplicação da lei no tempo”, determina-se que:  
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“1 - A presente lei é aplicável às rendas que se vençam a partir do dia 1 de abril de 2020.   
2 - O disposto nos artigos 5.º e 11.º é aplicável às rendas que se vençam a partir do dia 1 de abril 
de 2020 até ao dia 1 de julho de 2021.”.  

  
- Considerando que face ao exposto a Câmara Municipal pode reduzir, temporariamente, as rendas aos 
concessionários, nas condições referidas no n.º 1 do art.º 11.º, ou pode isentar os mesmos do 
pagamento das rendas, nos termos e condições referidas no n.º 3 do mesmo preceito, com a limitação 
temporal fixada no n.º 2 do art.º 14.º, ou seja, das rendas que se vençam até 31 de julho de 2021. 
  
- Considerando procurar mitigar o impacto económico da Pandemia, no que especificamente respeita 
aos imóveis arrendados e concessionados pela Câmara Municipal da Marinha Grande, importa 
determinar um regime extraordinário de isenção das rendas por todo o período em que as mesmas 
estejam encerradas devido à situação epidemiológica do novo Coronavírus — COVID 19. 
  
A Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea ee) do nº 1 do artigo 33º do RJAL 
- Regime Jurídico das Autarquias Locais - aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, conjugado com os artigos 11º e 14º da Lei n.º 4-C/2020, de 06 de 
abril na sua redação atual, delibera isentar as rendas de 01 de janeiro a 31 de julho 2021, das 
seguintes concessões: 

 

 Local Entidade 
Valor a Isentar 

S/IVA  
(JAN a JUL’21) 

Valor em dívida 
a  

31/12/2020 

RENDAS MENSAIS 

1 
LOJA 2 NO EDIFÍCIO DA 
RESINAGEM 

BAROSEIRO FIGUEIREDO, UNIPESSOAL LDA 428,60 € 0,00 € 

2 
LOJA 4 NO EDIFÍCIO DA 
RESINAGEM 

TIAGO NUNO SOARES CARREIRA 805,87 € 2 664,00 € 

3 
LOJA 5 NO EDIFÍCIO DA 
RESINAGEM 

LUÍS SALVADOR & ANTÓNIO GOMES, LDA 1 000,23 € 428,19 € 

4 
LOJA 8 NO EDIFÍCIO DA 
RESINAGEM 

POEIRAS GLASS, LDA 492,84 € 0,00 € 

5 
CINE TEATRO ACTOR ÁLVARO 
EM VIEIRA DE LEIRIA 

VERA LÚCIA FREITAS DA SILVA FERNANDES 1 465,40 € 409,36 € 

 
  

 
 

  

  

 Local Entidade 
Valor a Isentar 

S/IVA  
(JAN a JUL’21) 

Valor em dívida 
a  

31/12/2020 

RENDAS ANUAIS 

1 
CAFÉ BAMBI EM SÃO PEDRO 
DE MOEL 

VÍTOR JOSÉ DOMINGUES ROSA UNIPESSOAL, 
LDA 

5 352,20 € 0,00 € 

2 
PARQUE DE CAMPISMO DA 
PRAIA DE VIEIRA DE LEIRIA 

HORIZONTE ITINERANTE UNIPESSOAL, LDA 4 412,35 € 39 130,03 € 

 
Mais delibera, no caso das Entidades devedoras à Câmara Municipal com referência à data de 
31.12.2020 conforme quadro supra, que a isenção apenas será efetivada caso a Entidade 
regularize a sua situação perante a Câmara Municipal, liquidando a totalidade da dívida até à 
data limite da isenção OU propondo-se para a celebração de acordo para liquidação da mesma 
por prestações a fixar em número e valor de acordo com o valor total da dívida. O referido 
acordo deve ser celebrado até à data limite da isenção prevista. 
 
Em caso de não cumprimento deste pressuposto, os valores das rendas de janeiro a julho de 
2021 serão faturados à Entidade no mês seguinte.” 
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Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“- Entendo que devem ser abrangidos por esta medida de isenção todos os concessionários, 
sem exceção. Por isso volto a questionar se estão todos os concessionários que a Câmara 
tem, ou se há algum concessionário que deva ser isento e não esteja aqui 
(NOTA: o do Jardim Luís de Camões e o Café da Praia em S. Pedro)  
- Da documentação que está na proposta de deliberação vem mencionado que um 
concessionário em 31/12/2020, tem uma dívida que corresponde a mais de 5 anos. Qual o 
motivo? O que fez a Câmara para receber deste concessionário?  
NOTA: dívida de 39.130€ / 630€ por mês / 62 meses, ou seja mais de 5 anos)” 
 
O Sr. Vice-Presidente referiu que a informação de que dispõe é que estão aqui todos os 
concessionários. O processo do Jardim Luís de Camões está no jurídico. Em relação à não 
inclusão do Café da Praia, em S. Pedro de Moel, julga que possa ser também alguma 
questão jurídica, pelo que propôs que se votasse a proposta tal como se apresenta. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que uma vez que o executivo permanente não 
dá essa informação, quer consultar o processo completo dessas duas concessões, assim 
como o processo do Parque de Campismo da Praia da Vieira. 
 
O Sr. Vice-Presidente informou que em relação ao Parque de Campismo houve algumas 
dúvidas sobre o real valor da dívida porque está no contrato alguma redução para 
benfeitorias e o concessionário considera algumas que a Câmara não considera. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que estão a ser feitas vistorias para verificar essas 
obras e avaliar o valor das mesmas, para se analisar o valor da dívida. 
 
O Sr. Vice-Presidente referiu que está a ser avaliada a dívida, porque uma parte poderá ser 
e outra não, pelo que sugeriu que se vote esta proposta e que depois se avaliem as outras 
situações. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que em relação ao Jardim Luís de Camões 
já percebeu que a concessão caducou, não houve concurso, mas não foi despejado, e por 
isso não paga a renda e não o vamos isentar de nada. 
Em relação ao Café da Praia o que sabe é que não haverá mesmo pagamento de renda, 
mas não tem a certeza.  
Se se votar esta proposta as outras situações nunca mais aqui virão. Se não se aprovar hoje 
não há prejuízo para os outros concessionários, por isso se houver o compromisso de trazer 
os outros dois processos, entende que não faz diferença trazer tudo daqui a quinze dias. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro também concordou, porque na sua opinião há que 
consultar primeiro os processos. 
 
Face à posição dos Srs. Vereadores, o Sr. Vice-Presidente retirou o ponto, que será 
reagendado para próxima reunião. 
 
 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

25. Orçamento participativo 2018 – Requalificação de campos de jogos e zona 
verde - Pedrulheira - Concurso público n.º 03/2021. Adjudicação. 

 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
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“Finalmente uma obra que será executada, lamentamos apenas os mais de dois anos de 
atraso, sem qualquer motivo aparente, a não ser a incapacidade do executivo permanente, e 
jamais da responsabilidade da famosa obstaculização da oposição.” 
 
O Sr. Vice-Presidente referiu que ele nunca disse que havia obstaculização. 
Em relação aos Orçamentos Participativos, entende que as regras têm que ser melhoradas, 
porque o prazo de execução é incompatível com a contratação pública. 
O que está agora em discussão é fazer a obra, pelo que colocou a votação a seguinte 
proposta: 
 
253 - O sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Orçamento participativo 
2018 – Requalificação de campos de jogos e zona verde - Pedrulheira”, constituído por 
relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação da empreitada ao concorrente 
NAKASIGREEN, Lda., pelo valor de 169.301,58€ (cento e sessenta e nove mil, trezentos e 
um euros e cinquenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 
execução de 90 dias. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de fato e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência prévia, 
delibera adjudicar à proposta apresentada pelo concorrente “NAKASIGREEN, Lda.”, 
pelo valor de 169.301,58€ (cento e sessenta e nove mil, trezentos e um euros e 
cinquenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução 
de 90 dias, a empreitada de “Orçamento participativo 2018 – Requalificação de campos 
de jogos e zona verde - Pedrulheira”, de acordo com os artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, 
n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, 
alínea b), do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 
 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Mais delibera designar como diretor de fiscalização a eng.ª Ludmila Ferreira, 
coadjuvada pela eng.ª Mónica Cruz, nos termos do artigo 344.º, nº.2, do Código dos 
Contratos Públicos e designar como gestor do contrato, o eng.º Luis Batateiro, nos 
termos do artigo 290.º-A do mesmo diploma. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

26. Requalificação do Largo de Nossa Senhora da Ajuda - Passagem - Freguesia 
de Vieira de Leiria - Concelho da Marinha Grande - Concurso público n.º 
13/2021. Deliberação inicial. 
 

Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Ainda bem que o ano das eleições chegou. Mais uma obra com anos de atraso, infelizmente 
este processo ainda é apenas para concurso, não se sabendo quando será adjudicada a 
obra e muito menos quando será realizada.” 
 
254 - O sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
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Presente informação com a ref.ª I.A.07/2021, projeto de execução, cuja coordenação foi 
assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças desenhadas e peças 
escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e justificativa, caderno de 
encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de procedimento,  mapa de 
quantidades e orçamento, plano de segurança e saúde, plano de prevenção e de gestão de 
resíduos referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 244.548,00€ (duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e 
quarenta e oito euros) e o prazo de execução é de 120 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1, 69.º, n.º 2, e 290.º-A, todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibera: 
 

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

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

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

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

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: 
Isabel Alves (Presidente), Maria João Oliveira (Vogal), Mauro Oliveira 
(Secretário) e como suplentes Luis Batateiro e Alexandre Fava;    

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

g) designar como gestor do contrato, Rui Vicente. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

27. Execução de ramais domiciliários domésticos e pluviais, no concelho da 
Marinha Grande - 2021- Concurso público n.º 09/2021. Deliberação inicial. 

 
255 - O sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref.ª MJ_22/2021, assim como projeto de execução, cuja 
coordenação foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças 
desenhadas e peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e 
justificativa, caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de 
procedimento,  mapa de quantidades e orçamento, plano de segurança e saúde, plano de 
gestão de resíduos referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 148.500,00 € (cento e quarenta e oito mil e quinhentos 
euros), e o prazo de execução é de 12 meses. 
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A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1, 69.º, n.º 2, e 290.º-A, todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com  o artigo º 16º  e artigo 18.º, n.º 1, alínea b), 
ambos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, delibera: 
 

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

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

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

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

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

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

g) designar como gestor do contrato, Luis Batateiro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Vice-Presidente encerrou a reunião eram 17:55 horas. 
 
Todas as deliberações foram aprovadas em minuta, no final da reunião, tendo sido 
assinadas, após aprovação, pelo Vice-Presidente e pela secretária da reunião.  

 
No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
 

A Secretária da reunião, 
 
 
 
 

 
 
 

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

 


