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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, no Auditório do Edifício 
da Resinagem, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, 
Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Ana Laura Lopes Rogério Baridó; 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• João Emanuel de Brito Filipe; 

• António Fragoso Henriques; 

• Lara Marques Lino. 
 
O Sr. Presidente abriu a reunião pelas 14:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

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

 

 
  

 
 

 

ORDEM DO DIA 
 

 

1. PERIODICIDADE DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
MARINHA GRANDE  

 

2. DESPACHO N.º 396/2021 - VEREADORES A TEMPO INTEIRO E DESIGNAÇÃO 
DO VICE-PRESIDENTE 

 

3. DESPACHO N.º 397/2021 – DESIGNAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE DE APOIO 
À PRESIDÊNCIA 

 

4. DESPACHO N.º 398/2021 – DESIGNAÇÃO DO ADJUNTO DO GABINETE DE 
APOIO À PRESIDÊNCIA 
 

5. DESPACHO N.º 405/2021 – DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES E DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS 
 

6. NÚMERO DE VEREADORES FIXADOS ACIMA DO LIMITE PREVISTO NA LEI E 
TEMPO DE AFETAÇÃO 

 
7. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

COM FACULDADE DE SUBDELEGAÇÃO 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
Antes de dar início ao período de antes da ordem do dia, e por se tratar da 1.ª reunião da 
Câmara Municipal após a sua constituição, o Sr. Presidente deu os parabéns a todos os 
Srs. Vereadores pela sua eleição, e informou que no início da próxima semana o executivo 
pretende começar a atender os munícipes. 
 
 
De seguida o Sr. Presidente deu início a este período, com a sua intervenção, onde abordou 
os seguintes assuntos: 

• Pediu a cada um dos Srs. Vereadores que analise o Regimento existente e que 
indique as alterações que pretenderem introduzir, se as houver. 

• Fez entrega de um computador portátil a cada um dos Srs. Vereadores, devendo os 
mesmos ser posteriormente formatados, para que todos possam ter as mesmas 
condições de trabalho. 

 
 
Seguidamente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de intervir 
durante este período. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, deu os parabéns aos eleitos e manifestou o desejo que este seja um bom mandato, 
em que se consigam concretizar muitas das ansiedades da população, como são exemplo o 
saneamento e a água, necessidades básicas em que as Vereadoras da CDU estão muito 
empenhadas. 
Seguidamente leu o que entende serem os seus compromissos para com a população. 
Terminou referindo que espera que o Presidente da Câmara rompa literalmente com aquilo 
que foi o mandato anterior e manifestou a disponibilidade total das vereadoras da CDU para 
trabalhar. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos e referiu o seguinte: 

• A Vereadora Alexandra já fez a intervenção de boas-vindas, pelo que espera que 
este seja um bom mandato. 

• As Vereadoras da CDU gostariam de ter um gabinete para atendimento, com a 
disponibilização do horário na página de internet da Câmara, e que um funcionário 
da Câmara fizesse as inscrições. 

• Manifestou preocupação com as AAAF’s e CAF’s, cuja situação ficou do mandato 
anterior. 

• Estátua da Rotunda do Vidreiro – sabe que está em manutenção, as Vereadoras da 
CDU manifestaram-se contra a retirada para a meia-lua do Parque Mártires, mas 
espera que regresse à Rotunda do Vidreiro. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho pediu os números da situação pandémica do 
concelho, caso o Sr. Presidente os tenha. 
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O Sr. Vereador António Fragoso cumprimentou todos os que acompanham a reunião, deu 
os parabéns ao +MPM pela vitória e as boas-vindas a todos os Vereadores, e disse esperar 
que o executivo tenha um desempenho à altura das necessidades do concelho. 
Terminou desejando a todos um bom mandato. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Laura Baridó cumprimentou todos os que acompanham a reunião, e 
referiu que é a primeira vez que está nestas funções. 
Cumprimentou o +MPM pela vitória, e deseja que o mandato corresponda áquilo que os 
munícipes esperam dos eleitos e que o foco seja a resolução dos problemas da população. É 
para isso que aqui está. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os eleitos e julga que este irá 
ser um bom mandato. 
Sobre as AAAF’s e CAF’s referiu que também a preocupa uma situação contratual que 
chegou ao seu conhecimento a semana passada e que não estaria de acordo com o caderno 
de encargos. 
 
 
O Sr. Vereador João Brito cumprimentou todos os presentes e manifestou toda a sua 
disponibilidade para colaborar com todos os eleitos. 
 
 
O Sr. Presidente agradeceu as intervenções, e disse que a partir de hoje quer que a 
Câmara seja um Presidente e seis Vereadores. 
Dado que se encontra na sala a pessoa que tem acompanhado a situação pandémica do 
concelho, o Sr. Presidente pediu à Sr.ª Vereadora Ana Laura Baridó que informe. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Laura Baridó informou que no dia de ontem se encontravam 35 
casos ativos. É um número pacífico, mas que preocupa, porque houve um aumento de 10 
novos casos. Por essa razão alertou a população para não baixar a guarda, com a 
continuação do uso da máscara e de todas as medidas de segurança. 
Informou ainda que às terças, quintas e sábados, no PME, decorre a vacinação para + de 65 
anos, com a vacina covid e da gripe. 
 
 
O Sr. Presidente agradeceu as informações e referiu ainda o seguinte sobre as questões 
colocadas: 

• AAAF’s e CAF’s – sobre este assunto a Vereadora Ana Alves Monteiro já informou. 

• Monumento ao Vidreiro – todos viram o projeto, ficaram satisfeitos com a passagem 
a bronze, a mudança não é pacífica, mas espera que os sete sejam capazes de 
decidir o local. 

• Gabinete e elementos de apoio para as Vereadoras da CDU – referiu que se vai 
encontrar esse espaço e que vai também disponibilizar um elemento do seu apoio 
para apoiar as Vereadoras. 
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ORDEM DO DIA 
 
 

 
1. PERIODICIDADE DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DA 

MARINHA GRANDE  
 
656 - Nos termos do previsto no artigo 40.º, n.ºs 1 e 2, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, doravante designado 
abreviadamente RJAL, a câmara municipal realizará uma reunião ordinária semanal, ou 
quinzenal, se o julgar conveniente, devendo as mesmas ter lugar em dia e hora certos, cuja 
marcação será objeto de deliberação na primeira reunião após a instalação do órgão. 
 
De acordo com o artigo 49.º, n.º 2, da mesma disposição legal, os órgãos executivos das 
autarquias locais realizam, pelo menos, uma reunião pública mensal, sendo fixado um 
período para intervenção e esclarecimento público. 
 
Assim, a Câmara Municipal, nos termos do previsto nos artigos 40.º, n.ºs 1 e 2, e 49.º, 
nº 2, do RJAL delibera que: 
 

• as reuniões ordinárias da Câmara Municipal se realizem quinzenalmente, às 
segundas-feiras, com início às 14:30 horas, no Salão Nobre; 

• a mesma seja antecipada/adiada para o dia útil anterior/posterior ao dia 
previsto, com início à mesma hora, sempre que o dia de reunião coincidir com 
feriado;  

• todas as suas reuniões ordinárias e extraordinárias sejam públicas, com um 
período de intervenção do público, devendo o mesmo ter lugar no início da 
reunião, com uma duração máxima de 30 minutos, e um período máximo por 
interveniente de 5 minutos, devendo os interessados inscrever-se 
antecipadamente no balcão de atendimento da Câmara indicando o assunto 
objeto da sua intervenção. 
 

A próxima reunião ordinária da Câmara Municipal realizar-se-á dia 08/11/2021, com 
início às 14:30 horas. 

 
Esta deliberação foi aprovada em minuta por unanimidade. 
 
 

2. DESPACHO N.º 396/2021 - VEREADORES A TEMPO INTEIRO E DESIGNAÇÃO 
DO VICE-PRESIDENTE 

 
 
Para os devidos efeitos, na sequência da instalação da Câmara Municipal da Marinha 
Grande para o quadriénio de 2021/2025, o Sr. Presidente da Câmara, deu conhecimento ao 
digníssimo órgão executivo, que através do seu despacho n.º 396/2021, de 19 de outubro, 
fixou em dois, o número de vereadores em regime de tempo inteiro.  
 
A sua escolha recaiu sobre a Dr.ª Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro, a qual designou como 
Vice-Presidente, que o substituirá nas faltas e impedimentos, e a Eng.º João Emanuel de 
Brito Filipe. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
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3. DESPACHO N.º 397/2021 – DESIGNAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE DE APOIO 
À PRESIDÊNCIA 

 

Para os devidos efeitos, na sequência da instalação da Câmara Municipal da Marinha 
Grande para o quadriénio de 2021/2025, o Sr. Presidente da Câmara, deu conhecimento ao 
órgão executivo, que através do seu despacho n.º 397/2021, de 19 de outubro, designou 
para chefe do seu gabinete de apoio, a licenciada Patrícia Alexandra Rino Moreira de Sousa 
Jorge. 
 
O despacho produz efeitos a 1 de novembro de 2021. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
 

4. DESPACHO N.º 398/2021 – DESIGNAÇÃO DO ADJUNTO DO GABINETE DE 
APOIO À PRESIDÊNCIA 

 
Para os devidos efeitos, na sequência da instalação da Câmara Municipal da Marinha 
Grande para o quadriénio de 2021/2025, o Sr. Presidente da Câmara, deu conhecimento ao 
órgão executivo, que através do seu despacho n.º 398/2021, de 19 de outubro, designou 
para adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, o licenciado Nuno Filipe Gomes Brito. 
 
O despacho produz efeitos a 19 de outubro de 2021. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

 
5. DESPACHO N.º 405/2021 – DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES E DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS 
 

Para os devidos efeitos, na sequência da instalação da Câmara Municipal da Marinha 
Grande para o quadriénio de 2021/2025, o Sr. Presidente da Câmara, deu conhecimento ao 
órgão executivo, que através do seu despacho n.º 405/2021, de 19 de outubro, procedi à 
distribuição de funções e delegação de competências, nos termos que se reproduzem:  
 

“ Considerando que: 

 
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, 
compete ao presidente da câmara municipal decidir sobre a existência de vereadores em 
regime de tempo inteiro e meio tempo e fixar o seu número, até aos limites previstos na lei; 
 
Através do meu despacho n.º 396/2021, de 19 de outubro, escolhi para vereadores a tempo 
inteiro a Dr.ª Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro e o Eng.º João Emanuel de Brito Filipe; 
 
O artigo 36.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, determina no âmbito da distribuição de 
funções que, o presidente da câmara municipal seja coadjuvado pelos vereadores no 
exercício das suas funções, podendo delegar ou subdelegar competências nos mesmos; 
 

Procedo à distribuição de funções, do seguinte modo: 
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a) Vereadora Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro 

 

Habitação e coesão social 

• Assuntos sociais 

• Desenvolvimento social 

• Habitação social 

• Rede social 

• Equipamentos Sociais 

• Exclusão Social 

• Envelhecimento 

• Deficiência 

• Minorias étnicas e migrações 

• Associativismo 

• Voluntariado 

 

Educação, deporto e juventude 

• Educação 

• Ensino superior e ciência  

• Desporto 

• Infância e Juventude 

 

Cultura  

• Gestão de Equipamentos culturais 

• Programação cultural 

 

Património 

• Património cultural 

 

Gestão organizacional 

• Recursos Humanos 

• Formação 

• Higiene e segurança no trabalho 

• Articulação com as Freguesias na área da sua responsabilidade 

• Transferência de competências na área da sua responsabilidade 

 

 

b) Vereador João Emanuel de Brito Filipe 

 

Obras municipais 

• Obras públicas por empreitada ou por administração direta  

• Fiscalização de obras públicas 

• Energia e iluminação pública 

• Manutenção e conservação das infraestruturas viárias 

• Manutenção e conservação das infraestruturas de águas e saneamento 
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Estudos e Projetos 

 

Ambiente e sustentabilidade 

• Ambiente e Sustentabilidade 

• Jardins e espaços verdes 

• Património Arbóreo Municipal 

• Gestão de resíduos 

• Ruído 

• Proteção e saúde animal 

• Limpeza de espaços públicos e resíduos urbanos 

• Gestão das praias 

 

Equipamentos municipais 

• Espaços de jogo e Recreio 

• Gestão de Mercados e Feiras Municipais 

• Metrologia 

• Cemitérios 

 

Gestão organizacional 

• Articulação com as Freguesias na área da sua responsabilidade 

• Transferência de competências na área da sua responsabilidade 

 

 

c) Ficam sob a minha responsabilidade direta, além das que são inerentes ao 

exercício do cargo, as seguintes funções: 

 

Cooperação externa e internacionalização 

 

Segurança e Proteção Civil 

• Segurança 

• Proteção civil 

• Policiamento de proximidade 

• Gestão florestal e áreas protegidas 

 

Desenvolvimento económico e Turismo 

• Promoção do desenvolvimento económico e empreendedorismo 

• Turismo 

 

Administrativa e Financeira  

• Expediente geral  

• Gestão financeira 

• Fundos estruturais 

• Contratação pública 
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• Controlo de contratos 

• Património municipal 

• Logística e aprovisionamento 

• Publicidade 

• Ocupação do espaço público 

• Licenciamentos diversos 

 

Edifícios e Equipamentos municipais  

 

Assessoria jurídica e contencioso 

• Apoio jurídico  

• Contencioso 

• Execuções Fiscais  

• Fiscalização municipal 

• Contraordenações  

 

Informática e comunicação 

• Informática e novas tecnologias 

• Modernização administrativa 

• Proteção de dados 

• Comunicação 

 

Planeamento, Ordenamento do Território e Urbanismo  

• Planeamento e ordenamento do território 

• Urbanismo (Operações urbanísticas) 

• Informação geográfica 

• Reabilitação urbana 

 

Mobilidade e transportes 

• Mobilidade 

• Acessibilidades 

• Transportes e parque Automóvel do Município 

• Estacionamento público 

• Trânsito, segurança e prevenção rodoviária, sinalética e toponímia 

 

Saúde 

• Gestão, manutenção e conservação de equipamentos afetos aos cuidados de saúde 

primários 

• Programas de prevenção da doença, com especial incidência na promoção de 

estilos de vida saudáveis e de envelhecimento ativo 

• Gestão de recursos humanos da saúde afetos ao Município 
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Gestão organizacional 

• Representação municipal  

• Coordenação geral  

• Relações públicas 

• Auditoria e certificação municipal 

• Articulação com as Freguesias  

• Transferência de competências  

 

 

Face às responsabilidades agora adstritas, delego, ao abrigo do n.º 2 do artigo 36.º do RJAL, 

no âmbito das respetivas funções: 

 

Na Vereadora Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro 

 

a) a competência para assinar ou visar correspondência da Câmara Municipal que 

tenha como destinatários quaisquer entidades ou organismos públicos, prevista na 

alínea l) do n.º 1 do artigo 35.º do RJAL; 

 

b) a competência para decidir todos os assuntos relacionados com a gestão e 

direção dos recursos humanos afetos aos serviços municipais, prevista na alínea a) 

do n.º 2 do artigo 35.º do RJAL; 

 

c) a competência para gerir os recursos humanos dos estabelecimentos de 

educação, prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 35.º do RJAL; 

 

 

No Vereador João Emanuel de Brito Filipe 

 

a) Consignar os terrenos necessários para a realização de obras públicas, prevista 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 35.º do RJAL, conjugado com o artigo 356.º do Código 

dos Contratos Públicos; 

 

b) Receber provisória e definitivamente, as obras públicas concluídas, cujo preço 

contratual final se situe abaixo de 149.639,37 euros, prevista na alínea g) do n.º 1 e 

alínea e) e h) do n.º 2 do artigo 35.º do RJAL, conjugado com os artigos 395.º e 398.º 

do Código dos Contratos Públicos; 

 

c) Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade do município, para jazigos, 

mausoléus e sepulturas perpétuas, prevista na alínea p) do n.º 2 do artigo 35.º do 

RJAL.” 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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6. NÚMERO DE VEREADORES FIXADOS ACIMA DO LIMITE PREVISTO NA LEI E 

TEMPO DE AFETAÇÃO 
 
 

657 - Nos termos do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua 
redação atual, compete ao presidente da câmara municipal decidir sobre a existência de 
vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo e fixar o seu número, até aos limites 
previstos na lei, o que, no Município da Marinha Grande, corresponde a dois. 
 
Pelo despacho do Sr. Presidente da Câmara n.º 396/2021, de 19 outubro de 2021, foram 
escolhidos dois vereadores a tempo inteiro, Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro e João 
Emanuel de Brito Filipe. 
 
Ao abrigo do n.º 2 do artigo 58.º da citada lei, compete à câmara municipal, sob proposta do 
respetivo presidente, fixar o número de vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo 
que exceda os limites fixados na lei. 
 
Atendendo às competências materiais da Câmara Municipal, aos desafios que se colocam 
ao poder local na atualidade, considera-se importante reforçar a equipa governativa com 
mais dois eleitos. 
 
Assim, a Câmara Municipal, ao abrigo do n.º 2 do artigo 58.º da citada Lei n.º 169/99, de 18 
de setembro, fixa em dois o número de vereadores em regime de meio tempo. 

 
A presente deliberação foi aprovada em minuta por unanimidade. 
 
 
 

7. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 
COM FACULDADE DE SUBDELEGAÇÃO 

 
 
O Sr. Presidente propôs 350.000,00€ para a sua competência para autorizar a realização de 
despesa. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho lembrou que estão aqui competências que antes 
tinham entendido retirar á anterior Presidente.  
Em relação ao montante já anteriormente era este o valor proposto e os Srs. Vereadores do 
MpM só queriam 150.000,00€, pelo que pretende explicações sobre esta dualidade de 
critérios, e só darão a posição de votação da CDU após essas explicações. 
 
O Sr. Presidente referiu que esta delegação é essencial para agilizar os procedimentos, pois 
foi algo que aprendeu, e não se trata de não partilhar informação. 
Em relação ao montante, pretende que sempre que se faça essa despesa seja aqui trazido. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Laura Baridó referiu que o foco é a resolução dos problemas da 
população, e se este valor contribui para agilizar então aqui estarão para aprovar. Pede 
apenas que sempre que seja feita essa despesa aqui venha a informação. 
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O Sr. Vereador António Fragoso concorda com o que a Sr.ª Vereadora Alexandra disse, no 
entanto analisaram, e nomeadamente no que respeita às licenças de obras, entenderam que 
devem ser delegadas as competências, para não dificultar ainda mais a vida aos munícipes. 
Por isso concordam com esta proposta. 
 
Nada mais havendo a acrescentar, o Sr. Presidente colocou a votação a seguinte 
proposta: 
 
658 - Atendendo a que: 
 
- A gestão eficiente dos assuntos municipais e a proteção dos direitos dos particulares 
determinam que as decisões administrativas sejam tomadas com a maior celeridade 
possível, temperada pela procura permanente de decisões justas e adequadas; 
 
- O instrumento legal de delegação de competências se revela apto a conferir qualidade e 
rapidez ao procedimento decisório nas matérias que se inserem no raio das atribuições 
municipais; 
 
- O integral respeito do princípio da desburocratização impõe a estruturação de uma cadeia 
de decisão que permita o normal fluir da tramitação administrativa, sem que se intrometam 
condicionantes relativas a regras de funcionamento orgânico; 
 
- As competências a delegar visam assegurar a concretização das deliberações tomadas 
pela Assembleia Municipal e por esta Câmara Municipal; 
 
- A delegação das competências em presença visa garantir uma plena prossecução das 
atribuições municipais;  
 

Assim, a Câmara Municipal delibera: 

1. Ao abrigo do n.º 1 do artigo 34.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delegar no seu 
Presidente, Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, com faculdade de subdelegação em 
qualquer dos vereadores, as seguintes competências: 

• Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações 
(alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação 
de empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autorização de despesa lhe 
caiba (alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG (alínea g) 
do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia 
municipal, bens imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a 
alienação decorra da execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha 
sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da assembleia municipal em 
efetividade de funções (alínea h) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
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• Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de 
freguesia contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos 
termos previstos na presente lei (alínea l) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do 
município, designadamente através da adoção de planos municipais para a 
igualdade (alínea q) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com 
entidades da administração central (alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, 
classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património 
natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a construção de 
monumentos de interesse municipal (alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 
vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central 
e com instituições particulares de solidariedade social, nas condições constantes de 
regulamento municipal (alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de 
construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança 
das pessoas (alínea w) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos 
casos legalmente previstos (alínea x) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, 
reconstrução, conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos 
estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos (alínea y) do n.º 1 do 
artigo 33.º do RJAL); 
 

• Executar as obras, por administração direta ou empreitada (alínea bb) do n.º 1 do 
artigo 33.º do RJAL); 
 

• Alienar bens móveis (alínea cc) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Proceder à aquisição e locação de bens e serviços (alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º 
do RJAL); 
 

• Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 
transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no 
património do município ou colocados, por lei, sob administração municipal (alínea 
ee) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 
relacionados com a atividade económica de interesse municipal (alínea ff) do n.º 1 do 
artigo 33.º do RJAL);  
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• Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares (alínea gg) do n.º 1 do artigo 
33.º do RJAL); 
 

• Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos (alínea ii) do n.º 1 do 
artigo 33.º do RJAL); 
 

• Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos (alínea 
jj) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL);  
 

• Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, 
mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos 
cemitérios propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os seus 
proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se 
mantém desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e 
duradoura (alínea kk) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central (alínea ll) do 
n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Designar os representantes do município nos conselhos locais (alínea mm) do n.º 1 
do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central (alínea nn) 
do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Administrar o domínio público municipal (alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares 
públicos (alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, 
após parecer da correspondente junta de freguesia (alínea ss) do n.º 1 do artigo 33.º 
do RJAL); 
 

• Estabelecer as regras de numeração dos edifícios (alínea tt) do n.º 1 do artigo 33.º 
do RJAL); 
 

• Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o domínio 
público do município (alínea uu) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município (alínea ww) do n.º 1 do artigo 
33.º do RJAL); 
 

• Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição (alínea yy) do n.º 1 do artigo 
33.º do RJAL); 
 

• Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra 
natureza, que salvaguardem e perpetuem a história do município (alínea zz) do n.º 1 
do artigo 33.º do RJAL); 
 

• Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado 
(alínea bbb) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL). 
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2. Ao abrigo do n.º 1 do artigo 34.º e alínea f), n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do n.º 2 do 
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a sua competência para autorizar a 
realização de despesa até ao montante de 350.000,00€ (trezentos e cinquenta mil 
euros).   

 

3. Ao abrigo dos n.º 1 e n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que 
estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), na redação atual, 
delegar no seu Presidente, Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, com faculdade de 
subdelegação em qualquer dos vereadores, as seguintes competências: 
 

• Conceder a licença administrativa prevista no n.º 2 do artigo 4 do RJUE, referente às 
seguintes operações urbanísticas: 

 
- Operações de loteamento - alínea a); 

- Obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em área 
não abrangida por operação de loteamento - alínea b); 

- Obras de construção, de alteração ou de ampliação em área não abrangida 
por operação de loteamento ou por plano de pormenor - alínea c); 

- Obras de conservação, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de 
imóveis classificados ou em vias de classificação, bem como de imóveis 
integrados em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de classificação, e 
as obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração exterior ou 
demolição de imóveis situados em zonas de proteção de imóveis 
classificados ou em vias de classificação – alínea d); 

- Obras de reconstrução das quais resulte um aumento da altura da fachada 
ou do número de pisos – alínea e); 

- Obras de demolição das edificações que não se encontrem previstas em 
licença de obras de reconstrução – alínea f); 

- Obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de 
imóveis em áreas sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade 
pública, sem prejuízo do disposto em legislação especial – alínea h); 

- Operações urbanísticas das quais resulte a remoção de azulejos de 
fachada, independentemente da sua confrontação com a via pública ou 
logradouros – alínea i); 

- Demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a comunicação 
prévia ou isentas de controlo prévio, nos termos do RJUE - alínea j); 

 

• Aprovar a informação prévia prevista no artigo 14.º e seguintes do RJUE; 
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• Autorizar o pagamento fracionado até ao termo do prazo de execução fixado no 
alvará, nos termos do n.º 2 do artigo 117.º do RJUE, das taxas previstas nos n.ºs 2, 3 
e 4 do artigo 116.º. 
 
 

4. Ao abrigo do artigo 34.º, n.º 1, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do artigo 4.º, do Regulamento de 
Distribuição de Água do concelho da Marinha Grande, a sua competência para: 

• Autorizar a ligação dos sistemas prediais de abastecimento de água ao sistema 
público de distribuição, nos termos do artigo 11.º, do Regulamento de Distribuição de 
Água do concelho da Marinha Grande; 
 

• Autorizar o aproveitamento total ou parcial das canalizações dos sistemas de 
distribuição predial existentes, nos termos do artigo 14.º do Regulamento de 
Distribuição de Água do concelho da Marinha Grande;  
 

• Determinar a suspensão e interrupção do fornecimento de água, nos termos dos 
artigos 18º e 19º do Regulamento de Distribuição de Água do concelho da Marinha 
Grande e em conformidade com o artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de 
agosto;  
 

• Autorizar o fornecimento de água quando existam débitos de consumo por 
regularizar da responsabilidade do interessado, nos termos do n.º 3 do artigo 43.º do 
Regulamento de Distribuição de Água do concelho da Marinha Grande;  
 

• Dispensar a colocação de contador nas instalações destinadas exclusivamente ao 
serviço de proteção contra incêndios, nos termos do n.º 5, do artigo 45.º do 
Regulamento de Distribuição de Água do concelho da Marinha Grande;  
 

• Proceder à verificação e reaferição de contadores por iniciativa própria ou a 
requerimento do consumidor, nos termos dos artigos 49.º e 51.º do Regulamento de 
Distribuição de Água do concelho da Marinha Grande; 
 

• Autorizar o pagamento em prestações das tarifas e preços a cobrar, nos termos do 
artigo 64.º, do Regulamento de Distribuição de Água do concelho da Marinha 
Grande; 
 

• Apreciar e decidir as reclamações relativas a atos e omissões do Município, nos 
termos do artigo 76.º, do Regulamento de Distribuição de Água do concelho da 
Marinha Grande; 
 

• Praticar os seguintes atos de gestão necessários à execução do Regulamento de 
Tarifas de Distribuição de Água do Concelho da Marinha Grande: 
 

- Aplicação do escalão de rotura da rede predial comprovada pelos serviços, nos 
termos do n.º 2, do artigo 5.º, do Regulamento de tarifas de distribuição de água 
do concelho da Marinha Grande; 
 
- Avaliação de consumo em caso de paragem ou funcionamento irregular do 
contador, nos termos do artigo 299.º do Regulamento geral dos sistemas 
públicos e prediais de distribuição de água e de drenagem de águas residuais, 
aprovado pelo Decreto Regulamentar 23/95, de 23 de agosto; 
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- Alteração do tipo de tarifa, nos termos do artigo 5.º, do Regulamento de tarifas 
de distribuição de água do concelho da Marinha Grande; 
 
- Celebração de contratos de fornecimento de água, nos termos do artigo 56.º do 
Regulamento de Distribuição de Água do concelho da Marinha Grande; 
 
- Autorização para a aplicação da tarifa social, nos termos do artigo 5.º–A do 
Regulamento de tarifas de distribuição de água do concelho da Marinha Grande; 
 
- Autorização para a aplicação da tarifa de famílias numerosas, nos termos do 
artigo 5.º–B, do Regulamento de tarifas de distribuição de água do concelho da 
Marinha Grande. 
 
 

5. Ao abrigo do artigo 34.º, n.º 1, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do artigo 4.º, do Regulamento de 
Drenagem Pública e Predial de Águas Residuais e de Evacuação de Efluentes do concelho 
da Marinha Grande, a sua competência para: 

• Determinar a interrupção ou suspensão do serviço de drenagem de águas residuais, 
nos termos dos artigos 16.º e 17.º, do Regulamento de Drenagem Pública e Predial 
de Águas Residuais e de Evacuação de Efluentes do concelho da Marinha Grande; 
 

• Determinar as condições técnicas em que serão efetuadas as ligações de águas 
residuais pluviais ao sistema público de águas residuais pluviais, nos termos do 
artigo 21.º, do Regulamento de Drenagem Pública e Predial de Águas Residuais e 
de Evacuação de Efluentes do concelho da Marinha Grande; 
 

• Determinar a inspeção de sistemas prediais, nos termos do artigo 33.º, do 
Regulamento de Drenagem Pública e Predial de Águas Residuais e de Evacuação 
de Efluentes do concelho da Marinha Grande; 
 

• Determinar os ensaios dos sistemas público e predial de drenagem, nos termos do 
artigo 34.º, do Regulamento de Drenagem Pública e Predial de Águas Residuais e 
de Evacuação de Efluentes do concelho da Marinha Grande; 
 

• Autorizar o pagamento em prestações das tarifas e preços a cobrar, nos termos do 
artigo 46.º, do Regulamento de Drenagem Pública e Predial de Águas Residuais e 
de Evacuação de Efluentes do concelho da Marinha Grande; 
 

• Apreciar e decidir as reclamações relativas a atos e omissões do Município, nos 
termos do artigo 58.º, do Regulamento de Drenagem Pública e Predial de Águas 
Residuais e de Evacuação de Efluentes do concelho da Marinha Grande; 
 

• Praticar os seguintes atos de gestão necessários à execução do Regulamento de 
tarifas de drenagem de águas residuais e de recolha e tratamento de resíduos 
sólidos urbanos do concelho da Marinha Grande: 
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- Avaliação de consumo em caso de paragem ou funcionamento irregular do 
contador, nos termos do artigo 299.º do Regulamento geral dos sistemas 
públicos e prediais de distribuição de água e de drenagem de águas residuais, 
aprovado pelo Decreto Regulamentar 23/95, de 23 de agosto; 
 
- Celebração de contratos, nos termos do artigo 38.º do Regulamento de 
Drenagem Pública e Predial de Águas Residuais e de Evacuação de Efluentes 
do concelho da Marinha Grande; 
 
- Alteração do tipo de tarifa, nos termos dos artigos 5.º, 6.º e 9.º, do 
Regulamento de tarifas de drenagem de águas residuais e de recolha e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos do concelho da Marinha Grande; 
 
- Autorização para a isenção e redução de tarifas nos termos do artigo 8.º, do 
Regulamento de tarifas de drenagem de águas residuais e de recolha e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos do concelho da Marinha Grande; 
 
- Fixação das tarifas de recolha de águas residuais no caso de inexistência de 
rede pública, nos termos do artigo 6.º-A, do Regulamento de tarifas de drenagem 
de águas residuais e de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos do 
concelho da Marinha Grande; 
 
- Fixação da tarifa aplicável à limpeza de fossas e coletores particulares, nos 
termos do artigo 10.º, do Regulamento de tarifas de drenagem de águas 
residuais e de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos do concelho da 
Marinha Grande; 
 
- Fixação das tarifas aplicáveis nos casos de rotura da rede predial, nos termos 
do artigo 14.º-A, do Regulamento de tarifas de drenagem de águas residuais e 
de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos do concelho da Marinha 
Grande. 
 

 

6. Ao abrigo do artigo 34.º, n.º 1, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a sua competência para: 

• Autorizar a inumação nos Cemitérios Municipais da Marinha Grande, nos termos do 
n.º 1, do artigo 4.º, do Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha Grande e 
dos n.ºs 1 e 4, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de dezembro, alterado 
pelo Decreto-Lei nº 5/2000, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 138/2000, de 13 
de julho; 
 

• Autorizar a trasladação de cadáveres ou ossadas nos ou para os Cemitérios 
Municipais da Marinha Grande, nos termos dos n.ºs 2 e 3, do artigo 4.º, do 
Regulamento dos Cemitérios Municipais da Marinha Grande e n.ºs 2 e 3, do artigo 
4.º, do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 
5/2000, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 138/2000, de 13 de julho; 
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• Promover a inumação de fetos mortos abandonados na área do Concelho da 
Marinha Grande, bem como dos cadáveres que não sejam sujeitos a autópsia 
médico-legal e por qualquer motivo não for possível assegurar a sua entrega a 
qualquer das pessoas referidas no artigo 5.º do Regulamento dos Cemitérios 
Municipais da Marinha Grande a fim de se proceder à sua inumação no prazo legal, 
nos termos do n.º 4 do artigo 4.º, do Regulamento dos Cemitérios Municipais da 
Marinha Grande e n.º 4, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de dezembro, 
alterado pelo Decreto-Lei nº 5/2000, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 
138/2000, de 13 de julho; 
 

• Conceder licenças de revestimento de sepulturas perpétuas ou temporárias, nos 
termos do n.º 1, do artigo 51.º, do Regulamento dos Cemitérios Municipais da 
Marinha Grande; 
 
 
 

7. Ao abrigo do artigo 34.º, n.º 1, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a sua competência para: 

• Licenciar a realização de fogueiras, nos termos do artigo 67.º, do Regulamento sobre 
o Licenciamento das Atividades Diversas Previstas no Decreto-Lei n.º 264/2002, de 
25 de novembro, e no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro – 
Transferências para as Câmaras Municipais de Competências dos Governos Civis; 
 

• Autorizar a realização de provas e manifestações desportivas na via pública, nos 
termos do artigo 8.º, do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março; 
 

• Autorizar o exercício de atividades ruidosas temporárias, nos termos do artigo 15.º, 
do Regulamento Geral de Ruído; 
 

• Licenciar a ocupação de espaço público para fins distintos dos mencionados no n.º 1 
do artigo 9.º e a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias não isentas nos 
termos do artigo 7.º, ambos do Regulamento de Publicidade e Ocupação de Espaço 
Publico com Equipamento e Mobiliário Urbano; 
 

• Autorizar a instalação de recintos itinerantes e aprovar a instalação de recintos 
improvisados, nos termos dos artigos 6.º e 16.º, do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 
de setembro; 
 

• Autorizar a ocupação de espaço público, nos termos do artigo 15.º, do Decreto-Lei 
n.º 48/2011, de 1 de abril, na sua redação atual. 

 
 
A presente deliberação foi aprovada em minuta por unanimidade. 
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E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 15:45 horas. 
 

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. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 
 

 
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.  

 


