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Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, 
Aurélio Pedro Monteiro Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Ana Laura Lopes Rogério Baridó; 

• António Fragoso Henriques; 

• João Emanuel de Brito Filipe; 

• 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 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

1. Sr. ª Anabela da Silva Martins – pretende falar sobre o seguinte: 

• os dejetos que o vizinho do 1.º andar deita para a sua casa; 

• os contentores do lixo que estão cheios, acumulando-se o lixo no pinhal que 
está perto, cujo dono quer processar a Câmara. 

2. Sr. Joaquim Carreira Gomes Grilo – pretende falar sobre os arruamentos no Pilado. 
3. Sr. Agostinho Teixeira de Oliveira – pretende falar sobre a Rua do Sol. 
4. Sr. Virgílio Sousa Gregório - pretende falar sobre diversos assuntos. 
5. Sr. Júlio Franco Rosa – pretende falar sobre as condições da Conservatória. 
6. Sr.ª Maria Boloete Mota – pretende falar sobre o parque de campismo da Praia da 

Vieira. 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Intervenção dos membros do executivo 

 
 
 

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

1. Despacho n.º 408/2021 – Designação de Secretário do Gabinete de Apoio à 
Vereação. 

2. Despacho n.º 409/2021 – Vereadores a meio tempo, distribuição de funções e 
delegação de competências.  

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

3. Resumo de Tesouraria do dia 29 de outubro de 2021. 
4. “Instalação do Balcão Único de Atendimento do IRN, I.P.” – Concurso Público n.º 

11/2020 – Apresentação de seguro-caução para substituição de quantias retidas. 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

5. E/11958/2020 datada 26 out 2021 - Águas Balneares 2022. 
6. Obras de acalmia de tráfego - desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João Pereira 

Venâncio” - CP n.º 05/2020 - alteração de trânsito. 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

7. Vistorias a realizar às infraestruturas executadas no âmbito de procedimentos de 
licenciamento/comunicação prévia de obras de urbanização. 

8. Nomeação dos membros da Comissão de Vistorias no âmbito do Regime Jurídico da 
Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento Local. 

9. Req.º N.º 562/21, datado de 2021/07/22 - Proc.º N.º 167/21, datado de 2021/07/16 
– Por Imojil – Empreendimentos Imobiliários, Lda. 

10. E/6533/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução ramais domiciliários de gás natural – Lusitânia Gás - Companhia de Gás do 
Centro, S.A. 
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11. E/11070/2021 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução ramais domiciliários de gás natural – Lusitânia Gás - Companhia de Gás do 
Centro, S.A. 

 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

12. “Requalificação do espaço de recreio coberto na EB1 DE PICASSINOS – CP Nº 
15/2021” – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra e 
nomeação do Coordenador de segurança e saúde em obra. 

13. “Loteamento com Obras de Urbanização - Av. Da Liberdade - Casal De Malta – CP Nº 
16/2021” – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra e 
nomeação do Coordenador de segurança e saúde em obra. 

14. “Reabilitação da rede viária do concelho – CP Nº 18/2021” – Aprovação do Plano de 
Segurança e Saúde para a execução da obra e nomeação do Coordenador de 
segurança e saúde em obra. 

15. “Reposição de Pavimentos Betuminosos no Concelho da Marinha Grande - 2021 – 
CP Nº 24/2021” – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da 
obra e nomeação do Coordenador de segurança e saúde em obra. 

 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

16. Isenção do pagamento de taxas – Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal 
Galego. 

17. Escalas de turnos das farmácias do Concelho da Marinha Grande para o ano 2022 – 
Emissão de parecer. 

18. Ratificação do despacho n.º 415/2021 – Isenção de taxas Sport Império Marinhense. 
19. Ratificação do despacho n.º 416/2021 – Isenção de taxas Clube Desportivo 

Moitense. 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

20. Nomeação de representante do Município na CPCJ da Marinha Grande, nos termos 
da alínea a) n.º 1 do art.º 17.º da LPCJP. 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
 
 



 

Página 5 de 37 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 08/11/2021. 
 
Mandato de 2021/2025 
Ata nº 34 

 
 
 
 
 
 
APOIO JURÍDICO 
 

21. Icebel - Comércio de Máquinas e Desenvolvimento Industrial, S.A. – Programa de 
Apoio ao Emprego e Empreendedorismo – Aditamento à deliberação da Câmara 
Municipal de 06-09-2021. 
 

 
 

 

 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

1. A munícipe Anabela da Silva Martins  não compareceu. 
 

2. O munícipe Joaquim Carreira Gomes Grilo não compareceu. 
 

3. O munícipe  Agostinho Teixeira de Oliveira não compareceu. 
 

4. O Sr. Virgílio Sousa Gregório desejou um bom mandato a todos, alertou para 
alguns assuntos pendentes do outro mandato e de alguma gravidade que não 
podem ficar esquecidos e falou sobre diversos assuntos: 
 

✓ Ajuda Covid – qual a razão pela qual não se deu a conhecer a empresa que ajudou, 
voluntariamente no combate ao Covid; 

✓ Ataque de cão – ninguém lhe perguntou nada sobre o ataque de que foi vítima em 
setembro, embora lhe tenham dito que o cão estava perfeitamente identificado, 
resposta que estranhou; 

✓ Estacionamento junto ao Museu Joaquim Correia – por que razão a PSP estava a 
autuar; 

✓ Treinador – natural de Albergaria, Gabriel Mendes é selecionador nacional de 
ciclismo de pista, medalhado no europeu, julga que está na altura de ser 
homenageado; 
 

 
5. A Sr.ª Maria Boloete Mota cumprimentou os presentes e informou que pediu 

ajuda à comunicação social sobre o seu problema.  
Disse querer saber como se encontra a situação do parque de campismo da Praia 
da Vieira. Referiu que o concessionário do parque tem atitudes e comportamentos 
reprováveis, instalou um clima de medo e de descontentamento entre os utentes e 
proibiu-a de entrar no parque.  Faz chantagem e exige que paguem, quando ele é o 
primeiro a não cumprir com a Câmara a quem deve há 9 anos. Como é que pode ter 
licença para os bares, quando não tem alvará do parque. 
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Lamentou que a Câmara também não tenha vindo a investir convenientemente no 
parque. 

 
6. O Sr. Júlio Franco Rosa chamou a atenção sobre as condições nas instalações da 

Conservatória: 
✓ Painéis eletrónicos – estão a mais de 20 metros de distância do local de 
espera, o que dificulta muito a leitura da informação; 
✓ Atendimento – muita dificuldade em assinar os documentos, dado que os 
acrílicos têm uma ranhura muito pequena. 
Alertou ainda para o perigo de uma vala na Rua Ferreira de Castro. 

 
 
O Sr. Presidente agradeceu aos munícipes e prestou alguns esclarecimentos: 
 
- O Sr. Virgílio Sousa Gregório - Relembrou que enquanto Vereador já tinha elogiado o 
trabalho do selecionador Marinhense e espera num futuro próximo poderem vir a fazer as 
homenagens, devidas, a muitos ilustres marinhenses. 
Pediu que o informasse por escrito dos assuntos que estão pendentes do mandato anterior. 
  
- A Sr.ª Maria Boloete Mota - Esta preocupação relativa ao parque de campismo da Vieira, 
já não é de hoje. Conhecemos o processo, já reunimos com o concessionário e estamos a 
aguardar que nos forneça alguma documentação para depois analisarmos e decidir como 
atuar. Trata-se de uma concessão que remonta a 2014 e tem duração de 20 anos. 
 
- O Sr. Júlio Franco Rosa – é uma obra do IRN, mas vamos chamar à atenção ao que foi aqui 
referido. 
 
 
Ainda sobre as intervenções do Público, os Vereadores prestaram também algumas 
informações. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Laura Baridó cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e referiu que foi a empresa Cristal Vida que se disponibilizou de forma solidária e gratuita 
para fazer o transporte dos acamados para que pudessem ser vacinados no nosso centro de 
vacinação.  
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião e referiu o seguinte: 
 
- Parque de campismo da Vieira – é um processo muito complexo que estão agora a 
inteirar-se com a preocupação e atenção que esta situação exige. Precisam de algum tempo 
para tomar as decisões mais determinadas.  
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O Sr. Vereador João Brito cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e referiu 
que desconhece o incidente aqui trazido sobre o ataque do cão, mas disse estar a tratar com 
os serviços, esta questão do abandono dos animais na via pública. Quanto à questão da vala 
vai ao local com o munícipe.  
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião e agradeceu a oportunidade dada pelo Sr. Presidente em responder aos assuntos 
dos Munícipes, fora do período antes da ordem do dia e disse o seguinte: 
 
O Sr. Virgílio Sousa Gregório - Homenagens – No mandato anterior, já tínhamos chamado a 
atenção para este assunto. Foram feitas esporadicamente, algumas homenagens, mas com 
injustiça para todos aqueles que também mereciam e ficaram de fora. 
É muito importante e devem ser feitas todas as homenagens aos Marinhenses ilustres. 
 
A Sr.ª Maria Boloete Mota – é um dossier complexo, mas que tem que ser agarrado. É 
preciso analisar o contrato e ver se as cláusulas estão a ser cumpridas. Poderíamos ter ali um 
parque com excelentes condições, mas tal não acontece. O concessionário quer ganhar o 
mais possível, com o mínimo investimento possível. Vamos aguardar.  
 
- O Sr. Júlio Franco Rosa – é urgente resolver a questão da vala e a Câmara deve informar a 
Conservatória dos reparos aqui apresentados.  
 
 
 

 

 
 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
O Sr. Presidente usou da palavra e informou que estão empenhados em tomar todos os 
dossiers que têm em mãos, mas pediu alguma paciência. 
 
Bilhética on-line – já se encontra em fase de testes e em princípio vai começar no dia 
19/11/2021. 
 
Obras particulares – este é um serviço muito carente de recursos humanos e mexe muito 
com os cidadãos, mas também com as associações e a empresas, por isso é um dossier 
prioritário. 
Já identificámos vários tipos de problemas, contabilizámos algumas centenas de processos e 
estamos a dar prioridade às empresas.  Temos processos que estão na avaliação técnica e 
temos processos que estão na secretaria de obras, para dar entrada ou para dar saída. 
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Decidimos aumentar, o nº de pessoas a trabalhar (trabalhadores novos) e o nº de horas de 
trabalho para procurar a resolução dos processos. Esperamos assim, dar um passo 
importante para a solução. 
 
 
 
Seguidamente o Sr. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram 
intenção de intervir.  
 
 
O Sr. Vereador António Fragoso cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 
Temporal – a proteção civil e a as juntas de freguesia tiveram um papel fundamental nas 
limpezas preliminares das vias e das sarjetas. Devemos por isso continuar a trabalhar  na 
prevenção.  
 
Simulacro – fizemos a simulação de um sismo, designado pela “a Terra Treme” junto de 
algumas escolas do Concelho e também aqui em alguns serviços aqui na CM. 
 
Delegação de competências – referiu que decidiram delegar algumas competências no Sr. 
Presidente, que no anterior mandato não foram delegadas, para que assim se possa mitigar 
os problemas nas obras.  
Sugeriu também que se implemente novos métodos de gestão de forma que se caminhe 
para procedimentos mais simplificados. É neste sentido que estamos imbuídos para 
trabalhar.  
 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Laura Baridó cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e referiu o seguinte: 
 
COVID 19– a situação continua a evoluir negativamente, passámos de 39 casos ativos, para 
55 ao dia de hoje. É importante continuar a seguir as recomendações da DGS: usar 
corretamente a máscara, o distanciamento e lavar as mãos.  
Apelou à vacinação para que se mitiguem as consequências da Covid. O centro de vacinação 
está aberto às 3ªs, 5ªs e sábados das 9h às 14h. As pessoas com mais de 80 anos podem 
usufruir da “casa aberta” e as pessoas com mais 75 anos, podem agendar na Net. 
 
Seminário – esta quarta-feira vai realizar-se aqui na Marinha Grande, um evento nacional, 
Seminário de prevenção de violência no sector da saúde, com cerca de 600 inscritos online e 
70 em forma presencial. 
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A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 
Comunicação -  já que o executivo tem estado muito ativo na comunicação para o exterior, 
era muito importante que o site do Município fosse reformulado e atualizado, dado que é 
pouco intuitivo. 
 
AAF’s e CAAF’s – qual é o ponto de situação deste contrato? Devemos pugnar pelo 
cumprimento integral do caderno de encargos.   
 
Estátua do Vidreiro – estavam previstos 4 meses para a requalificação do monumento, esse 
tempo já foi muito ultrapassado e estamos preocupados com o aproximar do 18 de janeiro 
de 1934 e gostaríamos de ter lá a estátua. Sugeriu que o assunto relativo à “relocalização” 
do monumento, seja agendado para a próxima reunião. 
 
Vacinação – a falta de marcação prévia está a provocar alguns constrangimentos. As pessoas 
estão muito tempo à espera e o pavilhão está gelado. Porque se abandonou o método de 
agendamento que era usado até aqui? 
 
FAG – a feira não se pode realizar porque os pavilhões estão ocupados. Mas pode ainda 
realizar-se este ano? Estão disponíveis para que a FAG se realize, nem que seja noutro local. 
É importante que não deixe de se realizar este evento que é um marco para a cidade. 
 
Fundo emergência - relembrou que ainda há empresas à espera de receber o apoio. 
 
Delegação de competências – lembrou que na reunião passada, foi aprovada por 
unanimidade, a delegação de algumas competências da Câmara Municipal, no Sr. 
Presidente. Todos nós queremos o célere desenvolvimento do Concelho e demos todas as 
ferramentas necessárias para isso.  
No entanto, solicitou que todas as alterações orçamentais fossem dadas a conhecer aqui no 
órgão. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho solicitou que as respostas dadas aos emails dos 
munícipes sejam dadas a conhecer também a todos os Vereadores e referiu o seguinte: 
 
Rafael Machado – solicita a reabilitação do skate parque da Cerca e disponibilizou-se para 
colaborar com a CM. 
 
Susana Jorge – problemas na qualidade da água. Cheia de resíduos e de cor escura, trata-se 
de uma questão que persiste em alguns locais e que precisamos de resolver urgentemente. 
 
Virgílio Ferreira – também tem problemas com o serviço de águas. 
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Vítor Marques – alerta para possíveis inundações por causa das águas pluviais. 
 
Femace – qual o ponto de situação. Já foi tudo pago? 
 
Suplemento de salubridade – houve alguma polémica sobre este assunto no anterior 
mandato, dado que foi atribuído a alguns trabalhadores, deixando outros de fora. 
Questionou se vão ou não rever esta questão. 
 
Antigo posto de turismo – trata-se de um edifício público que, como todos sabemos, está a 
ser ocupado por uma empresa privada. O que estão a pensar fazer? 
 
Iluminação de Natal – todos vimos que já estão no terreno, no entanto alerto que os 
comerciantes também gostariam de ter iluminação e música em toda a Rua Marques de 
Pombal e não apenas até à sede do PCP. 
 
Programa DAE – é um assunto que tem que ser prioritário e perceber se existe apoio por 
parte do Governo. Trata-se de vidas humanas e de uma preocupação nacional. Relembrou a 
resolução nº 262/2021 de 26/10 da AR em que recomenda a instalação de desfibrilhadores 
automáticos externos (DAE) em todos os recintos desportivos e escolas, bem como o 
reforço da formação em suporte básico e a introdução no ensino desta matéria. 
 
TUMG – este serviço público de transportes é muito necessário e deve ser melhorado. 
Sugeriu que se estude a colocação de linhas noturnas e se coloque uma paragem na praça 
Afonso Lopes Vieira em S. Pedro de Moel. 
 
AAF’s e CAAF’s – disse estar extremamente preocupada. Sabe que esta empresa realizou 
contratos de trabalho a tempo parcial com trabalhadoras, onde lhe exige uma série de 
obrigações para receberem 120 euros, por 35 horas semanais. Se isto não é escravatura, 
não sei que nome se dá a isto?! Confirmando-se esta situação, não podemos compactuar 
com isto. 
Trata-se de um atentado à dignidade humana e ao valor pago pelo trabalho. É um atropelo 
à Lei e aos direitos humanos. Solicitou a intervenção rápida da Sra. Vereadora Ana Alves 
Monteiro. 
 
 
 
O Sr. Vereador João Brito cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e referiu 
o seguinte: 
 
Obras Públicas – disse estar a fazer um ponto de situação sobre o que está em curso. Já 
solicitei aos serviços informação sobre a “estátua do vidreiro”. 
 
Águas – disse ser uma preocupação, o abastecimento de água com qualidade. Estamos a 
trabalhar nisso no nosso plano estratégico. A ausência de coletores de águas pluviais causa  
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muitos problemas. Já deu indicações para que doravante os nossos projetos contemplem a 
drenagem pluvial. 
 
Programa de compostagem doméstica – trata-se de uma iniciativa da Valorlis, tendo sido 
atribuídos ao nosso concelho 648 compostores. Apelou à participação dos cidadãos através 
do preenchimento do formulário que está disponível na Net, até ao dia 30/11. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
 
500 Magalhães – trata-se de uma iniciativa do Ministério do ambiente e ação climática, mas 
que conta com vários parceiros, entre os quais a nossa Câmara. Ao longo desta semana, vai 
trazer 500 jovens de escolas todo o país que irão plantar 500 árvores, num simbolismo 
associado às comemorações dos 500 anos da circum-navegação de Fernão Magalhães.   
 
Atas – vamos fazer um esforço para trazer as atas que estão em atraso, até ao final deste 
mês.  
 
Recursos Humanos – integraram os serviços mais 8 novos trabalhadores que vão estar em 
formação esta semana.   
 
Munícipes – vai verificar os assuntos aqui trazidos com os serviços. 
 
Suplemento – ainda não conseguiu inteirar-se de todas as matérias dos recursos humanos. 
Está-se a aguardar a publicação de uma nova resolução do Conselho de ministros relativa a 
este assunto para se avaliar de novo esta questão. 
 
Natal – este processo já estava adjudicado, por isso o layout estava definido e não foi 
possível mexer.  Gostavam de ser mais ambiciosos, mas dado a altura do ano, já não é viável. 
Vai ser trabalhada a temática das tradições de Natal.  As associações vão ser convidadas a 
promoverem as suas iniciativas de forma a descentralizar a programação de Natal, que 
também integra animação de rua e a dinamização do Parque da Cerca. Vai verificar se é 
possível ajustar a sugestão da Vereadora. 
 
AAF’s e CAAF’s – disse estar altamente preocupada também com a situação e no dia 25 
pediu esclarecimentos por escrito à empresa que respondeu que estão a pagar à animadora 
4,75€/hora, perfazendo um valor mensal de 731€. Solicitei à equipa da DDC que fiscalizasse 
o contrato e elaborasse um quadro síntese com a informação, dado que amanhã vai reunir 
com a empresa. Depois da reunião vai fazer o ponto de situação com as Sras. Vereadoras.  

 
Estátua do Vidreiro – sobre a questão da localização, temos informação de que a esposa do 
escultor terá demonstrado, numa assembleia municipal, a vontade de que a estátua fosse 
deslocalizada para meia-lua da rotunda. Quanto à recuperação do monumento, está muito  
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atrasada devido às dificuldades em obter o bronze.  Já fizemos vários contactos por causa do 
incumprimento do prazo e vamos reunir com a empresa para tentar resolver este assunto e 
vamos agendar esta questão para a próxima reunião. 
 
 
O Sr. Vereador António Fragoso informou que vai enviar para os serviços a questão da 
requalificação do skate parque e em breve também vai trabalhar as questões relacionadas 
com a TUMG, nomeadamente tratar da atualização de algumas paragens e criar outras. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Laura Baridó referiu o seguinte: 
 
Vacinação – houve alterações nos procedimentos na coordenação nacional da vacinação. Na 
primeira dose, as pessoas mais idosas eram contactadas pelo centro de saúde. Houve alguns 
constrangimentos no passado sábado, porque muita gente apareceu sem ter marcação e 
acabaram misturadas com pessoas com marcação. Esta situação já foi resolvida com a 
criação de acessos diferenciados. Vamos retomar o agendamento local e a população pode 
estar descansada, pois não há falta de vacinas. A ideia é desocupar o centro de vacinação 
até ao final do ano. 
 
DAE – faz parte da nossa estratégia municipal de saúde a colocação dos DAE e dar 
formação nos nossos serviços e nas escolas. 
 
 
 
Seguidamente o Sr. Presidente disse ainda que é intenção introduzir novas técnicas de 
gestão e reestruturar os serviços, mas temos que fazer primeiro alguns diagnósticos para 
não cometermos erros e depois atuar em conformidade.  
 
Orçamento – não é nossa intenção fazer alterações sem vos dar conhecimento primeiro, e 
já o fez. Disse não ter nenhuma objeção, por isso podem discutir sempre as modificações 
ao orçamento antes, nem que seja de forma informal. 
 
FEMACE – há várias interpretações sobre este regulamento, os serviços estão a analisar 
para se poder pagar. 
 
Água – é um problema de há muito tempo e infelizmente não se resolve de um dia para o 
outro. A obra dos Picotes já está a decorrer, ainda vai levar tempo a resolver, mas como 
sabem abastece cerca de metade da população, logo esperamos que venha a resolver 
muitos dos problemas.  
 
Antigo posto de turismo  - esta questão também nos tem inquietado. Informou sobre o 
registo do histórico deste pedido que deu entrada no dia 3/8 e o testemunho de um 
trabalhador que recebeu ordem verbal da Sra. Presidente para entregar as chaves do  
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espaço ao laboratório. Mais recentemente, há um pedido da Câmara para que sejam 
devolvidas as chaves ao Município até ao dia 15/10 e o laboratório já o fez. 
Contactado o laboratório, este manifestou interesse em continuar naquele espaço, dado 
que os casos estão a aumentar. Agendámos uma reunião para amanhã para resolver esta 
questão. 

 
 

 

 
 

Seguidamente a Sr.ª Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia e 
interrompeu a reunião, para um breve intervalo, das 16:35 horas às 16:50 horas. 
 

 

 

 
 
 

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

1. Despacho n.º 408/2021 – Designação de Secretário do Gabinete de Apoio à 
Vereação. 

 
Para os devidos efeitos, na sequência da instalação da Câmara Municipal da Marinha 
Grande para o quadriénio de 2021/2025, o Senhor Presidente da Câmara, deu 
conhecimento ao órgão executivo, que através do seu despacho n.º 408/2021, de 22 de 
outubro, designou para secretária do Gabinete de Apoio à Vereação, a licenciada Vera Luci 
Mendes Vinagre Ferreira Artilheiro. 
 
O despacho produz efeitos a 22 de outubro de 2021. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
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2. Despacho n.º 409/2021 – Vereadores a meio tempo, distribuição de funções e 
delegação de competências.  

 
Para os devidos efeitos, na sequência da deliberação tomada em reunião de 25 de outubro, 
o Senhor Presidente da Câmara, deu conhecimento ao órgão executivo, que através do seu 
despacho n.º 409/2021, de 25 de outubro, escolheu os Vereadores a meio tempo, e 
procedeu à distribuição de funções e delegação de competências, nos termos que se 
reproduzem:  
 
“Considerando que: 
 
- Por meu despacho n.º 396/2021, de 19 de outubro, fixei, dentro dos limites da lei, em dois, 
o número de vereadores em regime de tempo inteiro; 
 
- Sob minha proposta, no exercício da sua competência prevista no n.º 2 do artigo 58º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, a Câmara Municipal deliberou, na sua 
reunião de 25 de outubro do corrente ano, fixar, mais dois vereadores em regime de meio 
tempo; 
 
Escolho, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo 58.º, como vereadores a meio tempo, a 
Senhora Vereadora Ana Laura Lopes Rogério Baridó e o Senhor Vereador António Fragoso 
Henriques para, ao abrigo do n.º 1 do 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, me 
coadjuvarem nas funções que se passam a identificar, deixando as mesmas de integrar a 
minha área de responsabilidade direta: 
 

a) Vereadora Ana Laura Lopes Rogério Baridó 
 
Saúde 

• 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 
 
Gestão organizacional 

• Articulação com as Freguesias na sua área de responsabilidade 

• Transferência de competências na sua área de responsabilidade 
 

 
b) Vereador António Fragoso Henriques 

 
Segurança e Proteção Civil 

• Segurança 
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• Proteção civil 

• Policiamento de proximidade 
 
Edifícios e Equipamentos municipais  

 
Mobilidade e transportes 

• Mobilidade 

• Acessibilidades 

• Transportes e parque Automóvel do Município 

• Estacionamento público 

• Trânsito, segurança e prevenção rodoviária, sinalética e toponímia 
 
Gestão organizacional 

• Articulação com as Freguesias na sua área de responsabilidade 

• Transferência de competências na sua área de responsabilidade 
 
Face às responsabilidades agora adstritas, delego nos Senhores Vereadores Ana Laura Lopes 
Rogério Baridó e António Fragoso Henriques, no âmbito das respetivas funções, e ao abrigo 
do n.º 2 do artigo 36.º do RJAL, a competência prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 35.º do 
mesmo diploma legal, para assinar ou visar a correspondência da câmara municipal, que 
tenha como destinatários quaisquer entidades ou organismos públicos. 
 
O presente despacho produz os seus efeitos a 26 de outubro de 2021. 
 
Dê-se conhecimento do teor do presente à Câmara Municipal e, para efeitos de divulgação, 
cumpra-se com o disposto no artigo 56.º, n.º 1 do RJAL. 
 
Marinha Grande, 25 de outubro de 2021. O Presidente da Câmara, Aurélio Ferreira.” 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

3. Resumo de Tesouraria do dia 29 de outubro de 2021 
 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte e nove de outubro de dois 
mil e vinte e um, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Dotações Orçamentais”: 
15.541.895,82€ (quinze milhões, quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e noventa e 
cinco euros e oitenta e dois cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
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4. “INSTALAÇÃO DO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO DO IRN, I.P.” – Concurso 
Público n.º 11/2020 – Apresentação de seguro-caução para substituição de 
quantias retidas 

 
659 - Presente carta do cocontratante António Saraiva & Filhos, Lda., registo de entrada 
E/11361/2021 de 11/10/2021, a requerer, no âmbito da empreitada de “Instalação do 
Balcão Único de Atendimento do IRN, I.P.” – Concurso Público n.º 11/2020, a libertação dos 
valores retidos aquando dos pagamentos efetuados a título de reforço de caução, no 
montante de 24.726,42 euros, apresentando em sua substituição o Seguro-Caução n.º 21-
00000003-004, de 4 de outubro de 2021, de igual valor, emitido pela Abarca – Companhia 
de Seguros, S.A. 
 
Presente informação n.º 27SAB/2021 da Área das Finanças. 
 
Tendo presente os elementos em anexo e a referida informação, a Câmara Municipal 
apreciou os mesmos e considerando o seu conteúdo delibera, de acordo com o n.º 2, do 
artigo 353.º, do Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, na sua redação atual, aceitar 
o Seguro-Caução n.º 21-00000003-004, de 4 de outubro de 2021, no montante de 
24.726,42 euros, emitido pela Abarca – Companhia de Seguros, S.A. e restituir a 
importância de 24.726,42 € ao adjudicatário António Saraiva & Filhos, Lda. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 

5. E/11958/2020 DATADA 26 OUT 2021- ÁGUAS BALNEARES 2022 
 
A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho pediu esclarecimentos relativamente a um 
candidato que apresentou uma proposta para a concessão das Pedras Negras e apresentou 
o seguinte requerimento: 
 
“Gostaria que me fosse remetido por email todo o processo que diz respeito a esta situação. 
O concurso, a proposta dos interessados, valores propostos,  enfim todo o processo dado 
que é um assunto que me interessa muito, como sabe, sou uma pessoa muito preocupada 
com o turismo do Concelho.” 
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O Sr. Presidente confirmou que houve essa candidatura, mas não sabe o que se passou. 
Explicou que a infraestrutura que existia lá, já não existe, porque pertencia à pessoa que 
saiu. Neste momento, estão a trabalhar para ver a viabilidade do que se pode vir a fazer 
para termos uma solução para esta época balnear. 
 
A Sra. Vereadora Lara Lino alertou para a necessidade de colocar as proteções que estão 
em falta até à época balnear e solicitou que se ajustasse as datas para a época balnear 2022 
para o período entre 10 de junho e 11 de setembro 2022. 
 
O Sr. Presidente disse que as datas têm que atender à disponibilidade dos jovens, que 
trabalham como nadadores-salvadores e que em regra, são estudantes universitários, 
muitas vezes em época de exames, no início e no fim da época balnear. Esta tem sido uma 
das grandes dificuldades que temos que acautelar. 
 
O Sr. Vereador António Fragoso realçou as dificuldades sentidas no último verão, dado que 
alguns nadadores-salvadores não cumpriam o que lhes era exigido. Explicou que compete à 
Câmara assegurar a vigilância das praias, mas que há concessões vigentes em que essa 
obrigação pertence aos concessionários. 
 
A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho concordou que a Câmara assuma esta 
responsabilidade, dado que assim estamos a dar uma grande ajuda aos concessionários, 
que são um fator muito importante na dinamização das nossas praias. Referiu ainda que 
devemos criar condições atrativas para contratar os nadadores-salvadores.  
 
O Sr. Presidente referiu que gostariam de dar formação e constituir uma bolsa de 
nadadores-salvadores.  
 
 
Todos concordaram em definir o período da época balnear, entre 10 de junho e 11 de 
setembro 2022, pelo que o Sr. Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
660 - Presente E/11598/2021 datada de 26 de outubro, da Agência Portuguesa do 
Ambiente com referência S064343-202110-ARHCTR ARHC.DPI.00105.2021 - Águas 
balneares 2022 – registado com a entrada n.º 11958/2021 que solicita ao abrigo do Regime 
Jurídico das Águas Balneares – DL n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado e republicado pelo 
DL n.º 113/2012, de 23 de maio: 
 

1. A Autarquia deverá manifestar, por ofício, assinado pelo Presidente ou Vereador com o 
respetivo pelouro, o interesse para a época balnear 2022 acerca da manutenção das 
águas balneares já identificadas, das condições para a prática balnear, das 
infraestruturas, equipamentos e a assistência a banhistas, duração da época balnear 
para cada água balnear, bem como propor, caso seja do seu interesse, novas águas 
balneares. Para este efeito deverá ser consultado o documento em anexo, onde 
constam os elementos a apresentar para a identificação de nova água balnear; 
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Atendendo aos princípios da precaução e prevenção é dever do Estado a persecução do 
interesse público na garantia de ótimas condições de segurança e acesso aos utentes das 
águas balneares propostas, pelo que cabe alertar que a classificação de águas balneares 
sem infraestruturas de apoio ao banho e sem vigilância a banhistas potencia uma 
prática com possível risco para a segurança dos referidos banhistas. Neste sentido, e por 
forma a evitar estas situações de risco, sugere-se que aquando da proposta de novas 
águas balneares os municípios tenham preferência por zonas que permitam garantir as 
condições de segurança à prática balnear e consequentemente poderem vir a ser 
classificadas como praias de banhos nos termos do Decreto-Lei nº 44/2004, de 19 de 
agosto; 

 
2. Solicitam igualmente a indicação em quais das praias ficará garantida a segurança dos 

banhistas na próxima época balnear de 2022 nomeadamente com a presença de 
nadadores-salvadores formados pelo ISN e respetivos meios de socorro, constituindo 
essa informação uma das bases para se proceder à qualificação das praias de banhos a 
que se refere o DL n.º 44/2004, de 19 de agosto; 

3. Caso não seja apresentada proposta de duração da época balnear para 2022 para cada 
água balnear decorrerá de 01 de junho a 30 setembro nos termos previstos no artigo 
5º do RJAB. 

 
Presente informação da Chefe da DGT, com referência IM/19/2021 datada de 2021/11/03, 
respeitante ao assunto em epigrafe, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Após a análise do pedido e informação técnica em anexo, a Câmara delibera INFORMAR a 
entidade que: 
 
No que concerne ao ponto 1. e tendo sido identificadas para o ano de 2022 as seguintes 
águas balneares no Concelho da Marinha Grande: 

 

 

  
 

 
Assim e em face do solicitado somos de opinião que as águas balneares já identificadas 
são as que reúnem as condições à prática balnear, quer pelas infraestruturas, 
equipamentos e apoio aos banhistas que as mesmas possuem. 
 
No que se refere ao ponto 2., delibera que quanto à indicação em quais das praias ficará 
garantida a segurança dos banhistas na próxima época balnear de 2022 nomeadamente 
com a presença de nadadores-salvadores formados pelo ISN e respetivos meios de 
socorro, e encontrando-se definidas como águas balneares, a Praia da Vieira, as Praias 
das Pedras Negras, Praia Velha e S. Pedro de Moel, a Câmara Municipal VAI ASSUMIR a  
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contratação dos Nadadores-Salvadores para a totalidade das praias, quer as 
concessionadas quer não. 
 
No que concerne ao ponto 3. quanto à definição do período da época balnear para 2022, 
e de acordo com o preceituado no número 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.°135/2009, de 
3 de Junho, com a nova redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 113/2012, de 23 de 
Maio, a duração da época balnear para cada água balnear é definida em função dos 
períodos em que se prevê uma grande afluência de banhistas, tendo em conta as 
condições climatéricas e as características geofísicas de cada zona ou local, e os interesses 
sociais ou ambientais próprios da localização. 
 
Assim e no que esta definição diz respeito delibera-se INFORMAR que o período da 
época balnear para  o ano 2022, de 10 de junho a 11 de setembro 2022. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

6. OBRAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO - DESDE A RUA SANTA ISABEL ATÉ À RUA D. 
JOÃO PEREIRA VENÂNCIO” - CP N.º 05/2020 - ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO 

 
661 - Presente comunicação da fiscalização da obra em epigrafe, remetida por mail a 
09/08/2021. 
 
Presente informação datada de 30/09/2021, com a referência LB/09/2021, respeitante ao 
assunto em epigrafe, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Considerando que: 
- Antes da intervenção da empreitada CP 05/2020 referente às Obras de Acalmia de Tráfego 
- desde a Rua Santa Isabel até à Rua D. João Pereira Venâncio” o trânsito processava-se na 
Travessa Santa Isabel em ambos os sentidos; 
- De acordo com o projeto de execução, a Travessa Santa Isabel passou a ter apenas sentido 
único com circulação sentido sul/norte; 
- Os moradores de um dos prédios na Travessa Santa Isabel não conseguem entrar na 
garagem devido à alteração do sentido de circulação do trânsito; 
- Os serviços técnicos camarários analisaram a questão e propõem a alteração do sentido do 
trânsito, que manteria a sentido único, mas com circulação norte/sul; 
- Decorrente desta proposta resulta a necessidade de alteração dos sinais de trânsito a 
colocar na empreitada, ou seja, a correta localização dos sinais de “sentido obrigatório” e 
“sentido proibido”. 
- O Decreto-Lei nº 44/2005 de 23 de fevereiro, na sua redação atual determina no número 1 
do Artigo 6.º - Sinalização das vias públicas que a “A sinalização das vias públicas compete à 
entidade gestora da via.”; 
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A Câmara Municipal, depois de analisar a documentação entregue e ao abrigo da alínea 
qq) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.ºs 1 e 2 do artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, na sua redação atual, AUTORIZA a alteração 
dos sentidos de trânsito, devendo os sinais ser colocados de acordo com o sentido de 
transido norte /sul na Travessa de S.ta Isabel. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
 

7. VISTORIAS A REALIZAR ÀS INFRAESTRUTURAS EXECUTADAS NO ÂMBITO DE 
PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO/COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO 

 
662 - Presente informação datada de 02/11/2021, com a referência IM/20/2021, respeitante 
ao assunto em epigrafe, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Considerando que: 
- No âmbito dos procedimentos urbanísticos respeitantes a execução de obras de 
urbanização, para criação ou remodelação de infraestruturas destinadas a servir 
diretamente os espaços urbanos ou as edificações, nos termos do disposto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 53.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação em vigor, deve ser prestada caução 
destinada a assegurar a boa e regular execução das obras. 
- Nos termos do disposto no artigo 54.º do RJUE, o montante da caução, correspondente ao 
valor constante dos orçamentos para execução dos projetos das obras a executar, deve ser: 
a) Reforçado, quando se mostre insuficiente para garantir a conclusão dos trabalhos; 
b) Reduzido, em conformidade com o andamento dos trabalhos; 
 
De acordo com o n.º 5 do mesmo artigo o conjunto das reduções efetuadas, não pode 
ultrapassar 90 % do montante inicial da caução, sendo o remanescente libertado com a 
receção definitiva das obras de urbanização. 
 
- Nos termos do disposto nos números 1 e 2 do artigo 87.º do mesmo diploma legal, é da 
competência da câmara municipal deliberar sobre a receção provisória e definitiva das obras 
de urbanização sendo que a referida receção é precedida de vistoria, a realizar por uma 
comissão da qual fazem parte, pelo menos, dois representantes da câmara municipal. 
 
- Por forma a evitar a necessidade de determinar a realização de vistorias caso a caso, facto 
que é suscetível de comprometer a necessária celeridade dos processos, impõe-se submeter 
a deliberação camarária a fixação genérica da composição da comissão de vistorias, de 
modo a que se defina uma bolsa de técnicos designados pela Câmara Municipal, que 
rapidamente possam realizar as visitas às obras de urbanização executadas, tornando,  
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assim, mais célere este processo, na medida em que após a realização da vistoria, é 
necessário que em reunião de Câmara seja determinada a receção das infraestruturas 
executadas e a consequente libertação do montante da caução prestada pelos requerentes. 
 
- Considerando a natureza dos trabalhos a vistoriar, tratando-se de receção de 
infraestruturas viárias, de redes de abastecimento de águas, de drenagem de águas 
residuais domésticas e pluviais e ainda de espaços verdes, componentes cuja gestão é da 
competência da Câmara, e de acordo com a indicação das Chefes da Divisão da Qualidade de 
Vida e da Chefe da Divisão de Gestão do Território, propõe-se que a Comissão de Vistorias, a 
realizar nos termos e para os efeitos do citado art.º 87.º, do RJUE, em cada processo, seja 
composta por dois dos técnicos superiores que abaixo se identificam e que constituem a 
comissão genérica, sem prejuízo da convocatória do interessado ou do seu legal 
representante; 
 
A Câmara Municipal delibera DETERMINAR que a Comissão de Vistorias destinada a 
verificar a execução das infraestruturas realizadas no âmbito de procedimentos de 
Licenciamento ou Comunicação Prévia de Obras de Urbanização, para efeitos de receção 
provisória e definitiva das mesmas, ao abrigo do disposto no artigo 87.º do Regime 
Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na redação em vigor, tenha a seguinte composição: 
 
Membros efetivos: 
Engenheira Sara Vidal; 
Engenheira Edite Moniz 
Arquiteta Paisagista Isabel Alves (apenas quando necessária receção de espaços verdes e 
arranjos exteriores) 
 
Membros suplentes: 
Engenheira Rita Alexandra Santos 
Engenheira Aura Sofia Abreu 
Engenheira Mónica Cruz 
 
Os membros da Comissão serão convocados, caso a caso, em cada processo em que se 
mostre necessária a respetiva intervenção, sem quaisquer outras formalidades, pela Chefe 
da DGT, Drª. Inês Marrazes. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

8. NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE VISTORIAS NO ÂMBITO DO REGIME 
JURÍDICO DA EXPLORAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ALOJAMENTO LOCAL 

 
663 - Presente informação datada de 02/11/2021, com a referência IM/21/2021, respeitante 
ao assunto em epigrafe, que se dá por integralmente reproduzida. 
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Considerando que: 
- Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 8.º do Regime Jurídico da Exploração dos 
Estabelecimentos de Alojamento Local, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de 
agosto, na sua atual redação, a Câmara Municipal territorialmente competente realiza, no 
prazo de 30 dias após a apresentação da mera comunicação prévia, uma vistoria para 
verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no mesmo diploma, sem prejuízo 
dos demais poderes de fiscalização que legalmente lhe assistem; 
 
- Para evitar a determinação de realização de vistorias, caso a caso, facto que é suscetível de 
comprometer a necessária celeridade dos processos, propõe-se a submissão a deliberação 
camarária, de proposta de designação genérica da composição da Comissão de Vistorias a 
realizar no âmbito do Alojamento Local; 
 
A Câmara Municipal delibera DETERMINAR que a composição da Comissão de Vistorias a 
realizar no âmbito do Alojamento Local, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 8.º do 
Regime Jurídico da Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento Local, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, na sua atual redação, seja composta por três 
dos seguintes membros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais delibera NOMEAR como Coordenador da referida Comissão o Técnico Superior, 
Alexandre Fava, que sem quaisquer outras formalidades, diligenciará pela convocação dos 
membros da comissão, em cada processo em que a sua intervenção se mostre necessária. 
 
Os membros desta Comissão, no desempenho das suas funções, podem solicitar, junto dos 
Serviços Municipais, colaboração, documentos e informações necessárias à prossecução 
da sua missão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

9. REQ.º N.º 562/21, DATADO DE 2021/07/22 - PROC.º N.º 167/21, DATADO DE 
2021/07/16 – Por IMOJIL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LDA 

 
664 - Pelo requerimento em apreço é solicitada a realização de vistoria para avaliação do 
estado inicial de conservação de edifício sito na Rua Infante Dom Henrique, freguesia de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, sob o n.º  

NOME CATEGORIA 
ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

Alexandre Fava Técnico superior Arquitetura 

Marta Cordeiro Técnico superior Arquitetura 

Tânia Dimas  Técnico superior Arquitetura 

Ana Filipa 
Pinhal  

Técnico superior Engenharia 

Carlos Duarte Fiscal  

Álvaro Letra  Fiscal  
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16.575 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia e concelho de Marinha Grande, sob o 
artigo n.º 20.382, integrado na área de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande, 
propriedade de JOSÉ ESTEVÃO FILIPE DOS SANTOS TOVIM e solicitada por IMOJIL – 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LDA, na qualidade de promissório permutante, para 
efeitos de candidatura a benefícios fiscais. 
 
Presente parecer técnico datado de 2021/11/02, sobre o assunto.  
 
Considerando que:  
- A delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande foi aprovada 
pela Assembleia Municipal da Marinha Grande na sua segunda reunião realizada no dia 1 de 
dezembro de 2014, da sessão ordinária de 24 de novembro de 2014, e publicada no Diário 
da República, 2.ª Série, n.º 245, de 19 de dezembro de 2014 (Aviso n.º 14276/2014). 
 
- A delimitação da ARU permite o acesso a um conjunto de benefícios fiscais sobre os 
prédios urbanos abrangidos por esta, quando objeto de ações reabilitação, iniciadas após 1 
de janeiro de 2008 e que se encontrem concluídas até 31 de dezembro de 2020, nos termos 
do disposto no n.º 20.º e n.º 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 215/89, na redação em vigor. 
 
- De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 45.ºdo Estatuto dos Benefícios Fiscais os 
prédios urbanos ou frações autónomas, localizados em áreas de reabilitação urbana 
beneficiam dos seguintes incentivos:  
a) Isenção do imposto municipal sobre imóveis por um período de três anos, a contar do 
ano, inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a 
requerimento do proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a 
arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria e permanente;  
b) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis nas aquisições 
de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as 
respetivas obras no prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição;  
c) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis na primeira 
transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a arrendamento para 
habitação permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana, também a 
habitação própria e permanente. 
 
- Para que possam aceder a estes benefícios, devem ser preenchidas, cumulativamente, as 
seguintes condições, previstas no n.º 1 do EBF:  
a) Sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas nos termos do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, ou do regime excecional do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril;  
b) Em consequência da intervenção prevista na alínea anterior, o respetivo estado de 
conservação esteja dois níveis acima do anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, um 
nível bom nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, e 
sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica aplicáveis aos 
edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, alterado  
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pelo Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril. 
 
- Nos termos do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo diploma, “O reconhecimento da intervenção 
de reabilitação para efeito de aplicação do disposto no presente artigo deve ser requerido 
conjuntamente com a comunicação prévia ou com o pedido de licença da operação 
urbanística, cabendo à câmara municipal competente ou, se for o caso, à entidade gestora 
da reabilitação urbana, comunicar esse reconhecimento ao serviço de finanças da área da 
situação do edifício ou fração, no prazo máximo de 20 dias a contar da data da 
determinação do estado de conservação resultante das obras ou da emissão da respetiva 
certificação energética, se esta for posterior.” 
 
- O disposto no artigo 65.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de 
julho, e nos artigos 1.º e 2.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de31 de dezembro, compete aos 
serviços municipais, em vistoria realizada para o efeito, ordenada pela Câmara Municipal, 
classificar o estado de conservação do edifício, em sede de reabilitação urbana, com 
referência aos níveis de conservação constantes no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012. 
A determinação do nível de conservação do imóvel deve obedecer aos critérios definidos na 
Portaria n.º 1192-B/2006, de 03 de novembro, devendo ser preenchida a ficha de 
habilitação aprovada pelo mesmo diploma legal. 
 
A Câmara Municipal delibera:  
DETERMINAR, considerando o disposto na aliena c) do n.º 23 do artigo 71.º do EBF, no 
artigo 65.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, pelo Decreto-
Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho, e no 
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, a realização de vistoria ao 
edifício sito na Rua Infante Dom Henrique, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, sob o n.º 16.575 e 
inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande, sob o artigo n.º 20.382, 
integrado na área de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande, propriedade de 
IMOJIL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LDA, para efeitos de classificação do estado 
inicial do edifício, devendo a determinação do nível de conservação do imóvel obedecer 
aos critérios definidos na Portaria n.º 1192-B/2006, de 03 de novembro, bem como ser 
preenchida a ficha de avaliação aprovada pelo mesmo diploma legal; 
 
Mais delibera DETERMINAR que a vistoria seja realizada em 2021/11/25, pelas 09:30h, e 
que a respetiva Comissão tenha a seguinte composição:  
 
Membros efetivos:  
Arquiteto Miguel Figueiredo  
Arquiteto Alexandre Fava  
Engenheiro Tânia Dimas  
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Membros suplentes:  
Arquiteta Marta Cordeiro  
Arquiteta Ana Filipa Pinhal 
Arquiteta Margarida Abraúl 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

10. E/6533/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA DE 
VALA PARA EXECUÇÃO RAMAIS DOMICILIARIOS DE GAS NATURAL- LUSITANIAGÁS 
- COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

 
665 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/6533/2021, datado de 
2021/06/15, de ocupação da via pública, apresentado por LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE 
GÁS DO CENTRO, S.A., para abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, 
referentes à execução de ramais domiciliários de Gás Natural, com a referência 
736_2021_GGND_DM_NORTE, a levar a cabo na Rua 42, n.º 5ª, lugar de Trutas, numa 
extensão de 1,00m e Rua Firmino Domingues, n.º 18A, lugar de Boavista, numa extensão de 
5,00m, da freguesia de Marinha Grande e na Rua da Indústria, n.º 54, freguesia de Vieira de 
Leiria, numa extensão de 5,00m, todas deste concelho de Marinha Grande, num total de 
14,00 metros de passeios e pavimentos. 
 
Presente parecer técnico da Divisão da Qualidade de Vida, datado de 2021/09/17, sobre o 
assunto. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a Câmara 
Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do 
RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de vala em 
14,00 metros de passeios e pavimentos para realização de trabalhos em subsolo, 
referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo na Rua 42, 
n.º 5ª, lugar de Trutas, numa extensão de 1,00m e Rua Firmino Domingues, n.º 18A, lugar 
de Boavista, numa extensão de 5,00m, da freguesia de Marinha Grande e na Rua da 
Indústria, n.º 54, freguesia de Vieira de Leiria, numa extensão de 5,00m, com os seguintes 
condicionalismos: 

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

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

11. E/11070/2021 - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ABERTURA DE 
VALA PARA EXECUÇÃO RAMAIS DOMICILIARIOS DE GAS NATURAL - LUSITANIAGÁS 
- COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. 

 
666 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/11070/2021, datado de 
2021/10/01, de ocupação da via pública, apresentado por LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE 
GÁS DO CENTRO, S.A., com a referência 1109_2021_GGND_DM_NORTE, para abertura de 
vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários 
de Gás Natural, a levar a cabo na Rua da Boavista, n.º 39 e Av. dos Pescadores, lugar de Praia 
da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, numa extensão de 18,00m e na Rua do Grupo 
Desportivo e Recreativo das Figueiras, n.º 8, lugar de Figueiras, freguesia de Marinha 
Grande, concelho de Marinha Grande, num total de 25,00 metros de pavimentos e passeios. 
 
Presente parecer técnico da Divisão da Qualidade de Vida, datado de 2021/10/06, sobre o 
assunto. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a Câmara 
Municipal DELIBERA, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º 
do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 
9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de vala 
para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de 
Gás Natural, a levar a cabo na Rua da Boavista, n.º 39 e Av. dos Pescadores, lugar de Praia 
da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, numa extensão de 18,00m e na Rua do Grupo 
Desportivo e Recreativo das Figueiras, n.º 8, lugar de Figueiras, freguesia de Marinha 
Grande, concelho de Marinha Grande, num total de 25,00 metros de pavimentos e 
passeios, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

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

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

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

12. “REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE RECREIO COBERTO NA EB1 DE PICASSINOS – CP 
Nº 15/2021” – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A 
EXECUÇÃO DA OBRA E NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE 
EM OBRA. 

 
667 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária “DATIBEN, 
L.DA”, para a execução da obra designada por “REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE RECREIO 
COBERTO NA EB1 DE PICASSINOS”. 

 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 11PG2021, de 11 de outubro, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta que o Plano de Segurança e Saúde apresentado se 
encontra em condições de ser aprovado, devendo o referido plano ser atualizado, sempre 
que no decurso da empreitada se verifique que as condições iniciais de execução de tarefas 
sejam alteradas, ou identificados novos riscos. 

 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos termos 
do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 12, n.º 1, do Decreto – 
Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DO 
ESPAÇO DE RECREIO COBERTO NA EB1 DE PICASSINOS”, em que é cocontratante a firma 
“DATIBEN, L.DA”, delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da 
obra. 
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Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º, n.º 2, do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 

13. “LOTEAMENTO COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO - AV. DA LIBERDADE - CASAL DE 
MALTA – CP Nº 16/2021” – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 
PARA A EXECUÇÃO DA OBRA E NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E 
SAÚDE EM OBRA. 

 
668 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária “NUNO 
ROQUE, UNIPESSOAL, LDA”, para a execução da obra designada por “LOTEAMENTO COM 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - AV. DA LIBERDADE - CASAL DE MALTA”. 

 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 12PG2021, de 11 de outubro de 2021, que se dá 
por integralmente reproduzida, que atesta que o Plano de Segurança e Saúde apresentado 
se encontra em condições de ser aprovado, devendo o referido plano ser atualizado, 
sempre que no decurso da empreitada se verifique que as condições iniciais de execução de 
tarefas sejam alteradas, ou identificados novos riscos. 

 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos termos 
do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 12, n.º 1, do Decreto – 
Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de “LOTEAMENTO COM 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - AV. DA LIBERDADE - CASAL DE MALTA”, em que é 
cocontratante a firma “NUNO ROQUE, UNIPESSOAL, LDA”, delibera aprovar o Plano de 
Segurança e Saúde para a execução da obra. 

 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º, n.º 2, do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 

 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 

14. “REABILITAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO – CP Nº 18/2021” – APROVAÇÃO 
DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA E NOMEAÇÃO 
DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. 

 
669 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária “CONTEC - 
Construção e Engenharia, SA”, para a execução da obra designada por “REABILITAÇÃO DA 
REDE VIÁRIA DO CONCELHO”. 

 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 13PG2021, de 11 de outubro de 2021, que se dá 
por integralmente reproduzida, que atesta que o Plano de Segurança e Saúde apresentado  
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se encontra em condições de ser aprovado, devendo o referido plano ser atualizado, 
sempre que no decurso da empreitada se verifique que as condições iniciais de execução de 
tarefas sejam alteradas, ou identificados novos riscos. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos termos 
do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 12, n.º 1, do Decreto – 
Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de “REABILITAÇÃO DA REDE 
VIÁRIA DO CONCELHO”, em que é cocontratante a firma “CONTEC - Construção e 
Engenharia, SA”, delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 

 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º, n.º 2, do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 

 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 

15. “REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS NO CONCELHO DA MARINHA 
GRANDE - 2021 – CP Nº 24/2021” – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E 
SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA E NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE 
SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. 

 
670 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária “MATOS 
& NEVES, L.DA”, para a execução da obra designada por “REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 
BETUMINOSOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - 2021”. 

 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 14PG2021, de 11 de outubro de 2021, que se dá 
por integralmente reproduzida, que atesta que o Plano de Segurança e Saúde apresentado 
se encontra em condições de ser aprovado, devendo o referido plano ser atualizado, 
sempre que no decurso da empreitada se verifique que as condições iniciais de execução de 
tarefas sejam alteradas, ou identificados novos riscos. 

 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos termos 
do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 12, n.º 1, do Decreto – 
Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de “REPOSIÇÃO DE 
PAVIMENTOS BETUMINOSOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE - 2021”, em que é 
cocontratante a firma “MATOS & NEVES, L.DA”, delibera aprovar o Plano de Segurança e 
Saúde para a execução da obra. 

 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º, n.º 2, do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 

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

16. Isenção do pagamento de taxas – Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal 
Galego. 

 
O Senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
671 - A Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, solicitou à Câmara 
Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a 
seguir elencada: 

- Realização de espetáculos de karaoke nos dias 13, 20 e 27 de novembro e nos 
dias 04, 11 e 18 de dezembro de 2021, na sede da Associação;  

 
Presente a informação nº I/2194/2021, de 02 de novembro de 2021, fundamentada de facto 
e de direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento e Tabela de Taxas do 
Município da Marinha Grande, na sua redação atual. 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea a) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela 
de Taxas do Município da Marinha Grande, na sua redação atual, pode isentar as associações 
de bombeiros, as fundações, as associações culturais, desportivas e recreativas legalmente 
constituídas, fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e associações de pais e 
encarregados de educação legalmente constituídas e sem fins lucrativos, com sede no 
concelho da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas no citado Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea a) do nº 3 do artigo 14.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, na sua redação atual, a 
Câmara Municipal delibera, relativamente à atividade supra identificada, isentar a 
Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego da taxa devida pela emissão da 
licença especial de ruído. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

17. Escalas de turnos das farmácias do Concelho da Marinha Grande para o ano 2022 – 
Emissão de parecer. 

 
A Sra. Vereadora Lara Lino sugeriu que deveríamos fazer alguma pressão para que algo se 
altere relativamente ao facto de as farmácias estarem a trabalhar, apenas por chamada 
telefónica, durante a noite, quando temos muitas fábricas com laboração noturna. 
Queremos ter um SAP a funcionar 24 horas e depois não temos o “habitual” atendimento 
noturno por parte das farmácias. 
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A Sra. Vereadora Ana Laura Baridó informou que vão realizar uma reunião com as farmácias 
do Concelho, no âmbito da estratégia municipal para a saúde e vai colocar também este 
assunto em cima da mesa.  
 
Seguidamente o Sr. Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
672 - Presente I/2199/2021, de 2 de novembro, do Balcão de Atendimento ao Munícipe que, 
na sequência de mail da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.(ARS), remete a 
proposta da escala de turnos de farmácias, para o ano de 2022, enviada pela Associação 
Nacional de Farmácias, para efeitos de emissão de parecer. 
 
Dispõe o nº 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro, que a ARS solicita, 
à câmara municipal territorialmente competente, parecer sobre a proposta de escalas de 
turnos das farmácias. 

 
Assim, analisada a proposta referente ao concelho da Marinha Grande, ao abrigo da 
competência que lhe é conferida pelo já citado artigo 3.º n.º 2 da Portaria n.º 277/2012, de 
12 de setembro, a Câmara Municipal emite parecer favorável à proposta de escalas de 
turnos das farmácias para o ano de 2022. 

 
Mais deliberou que o atendimento noturno das farmácias seja objeto de discussão no 
âmbito da estratégia municipal de saúde. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

18. Ratificação do despacho n.º 415/2021 – Isenção de taxas Sport Império 
Marinhense. 

 
673 - Presente despacho n.º 415/2021, sob a epígrafe “ISENÇÃO DE TAXAS – SPORT IMPÉRIO 
MARINHENSE”, proferido pelo Senhor Presidente da Câmara, em 28 de outubro, com o 
seguinte teor: 
 
“Considerando que o requerente Sport Império Marinhense, apresentou através do registo 
E/11635/2021, de 19 de outubro, autorização para isenção de taxas ao abrigo do 
Regulamento de Taxas Municipais da Marinha Grande (RTMMG), no âmbito da emissão de 
licença especial de ruído para noite de karaoke, na sede do Clube, nos dias 30 e 31 de 
outubro;  
 
Considerando que nos termos do artigo 14.º, n.º 6 do RTMMG, os serviços municipais 
elaboram informação fundamentada de facto e de direito, na qual devem ser verificados e 
confirmados os factos alegados pelo sujeito passivo através dos documentos entregues, 
propondo o sentido da decisão a tomar pela Câmara Municipal; 
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Considerando que não é possível convocar uma reunião extraordinária, atento o estabelecido 
no artigo 41.º, n.º 2 do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que determina que as reuniões 
extraordinárias são convocadas com, pelo menos, dois dias de antecedência; 
 
Considerando o enquadramento legal efetuado pelos serviços do Balcão de Atendimento ao 
Munícipe, constante da informação n.º 2079, e no qual se concluí que o pedido pode 
serdeferido, devendo ser remetido a ratificação da Câmara Municipal, nos termos do artigo 
35.º, n.º 3 do RJAL;  
 
Assim, tendo presente o exposto, e ao abrigo da prerrogativa constante do artigo 35.º, n.º 3 
do RJAL, decido: 

• Isentar o Sport Império Marinhense, do pagamento da taxa inerente à licença 
especial de ruído para a noite de karaoke, na sede do clube, nos dias 30 e 31 de 
outubro. 

 
O presente despacho, deverá ser presente à próxima reunião da Câmara Municipal, para 
ratificação, no estrito cumprimento do preceituado no artigo 35.º, n.º 3 do RJAL.” 
 
A Câmara Municipal, nos termos do previsto no artigo 35.º, n.º 3 do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, delibera ratificar o despacho transcrito.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
  
 

19. Ratificação do despacho n.º 416/2021 – Isenção de taxas Clube Desportivo 
Moitense. 

 
674 - Presente despacho n.º 416/2021, sob a epígrafe “ISENÇÃO DE TAXAS – CLUBE 
DESPORTIVO MOITENSE”, proferido pelo Senhor Presidente da Câmara, em 28 de outubro, 
com o seguinte teor: 
 
“Considerando que o requerente Clube Desportivo Moitense, apresentou através do registo 
E/11541/2021, de 14 de outubro, autorização para isenção de taxas ao abrigo do 
Regulamento de Taxas Municipais da Marinha Grande (RTMMG), no âmbito da emissão de 
licença especial de ruído para comemoração do Halloween, na sede do Clube, no dia 31 de 
outubro (horário das 22h00 às 04h00 do dia 1 de novembro);  
 
Considerando que nos termos do artigo 14.º, n.º 6 do RTMMG, os serviços municipais 
elaboram informação fundamentada de facto e de direito, na qual devem ser verificados e 
confirmados os factos alegados pelo sujeito passivo através dos documentos entregues, 
propondo o sentido da decisão a tomar pela Câmara Municipal; 
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Considerando que não é possível convocar uma reunião extraordinária, atento o estabelecido 
no artigo 41.º, n.º 2 do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que determina que as reuniões 
extraordinárias são convocadas com, pelo menos, dois dias de antecedência; 
 
Considerando o enquadramento legal efetuado pelos serviços do Balcão de Atendimento ao 
Munícipe, constante da informação n.º 2079, e no qual se concluí que o pedido pode ser 
deferido, devendo ser remetido a ratificação da Câmara Municipal, nos termos do artigo 
35.º, n.º 3 do RJAL;  
 
Assim, tendo presente o exposto, e ao abrigo da prerrogativa constante do artigo 35.º, n.º 3 
do RJAL, decido: 

• Isentar o Clube Desportivo Moitense, do pagamento da taxa inerente à licença 
especial de ruído para comemoração do Halloween, na sede do clube, no dia 31 
de outubro. 

 
O presente despacho, deverá ser presente à próxima reunião da Câmara Municipal, para 
ratificação, no estrito cumprimento do preceituado no artigo 35.º, n.º 3 do RJAL.” 
 
A Câmara Municipal, nos termos do previsto no artigo 35.º, n.º 3 do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, delibera ratificar o despacho transcrito.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
  
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  
 
 

20. Nomeação de representante do Município na CPCJ da Marinha Grande, nos termos 
da alínea a) n.º 1 do art.º 17.º da LPCJP. 

 
 
A Sra. Vereadora Ana Laura Baridó mostrou-se muito preocupada, dado que as equipas vão 
ficar desfalcadas, pois há muitas pessoas a sair porque atingiram o número máximo de 
mandatos. É muito urgente agilizar esta questão.  
 
A Sra. Vereadora Ana Alves Monteiro explicou que a Câmara tem por obrigação, ter um 
técnico superior a tempo inteiro na CPCJ. 
Herdaram um protocolo em que estão a pagar à ADESER, o correspondente a 2 técnicos a 
tempo inteiro e mais um elemento do executivo camarário, e este não é, para nós, o modelo 
ideal.  
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As entidades públicas com competência obrigatória nesta matéria têm que disponibilizar os 
respetivos técnicos.  
Provisoriamente, irá estar disponível 5h por semana, até colocarmos um técnico superior 
com um perfil adequado à função e que tenha também já alguma experiência nesta matéria 
de apoio e proteção às crianças e jovens. 
 
 
Seguidamente o Sr. Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
675 - Presente I/2208/2021, de 03/11, sobre o assunto em epígrafe, cujo teor se reproduz: 
 
“De acordo com a Lei 147/99 de 01 de setembro, na sua redação atual, as comissões de 
proteção de crianças e jovens são instituições oficiais não judiciárias com autonomia 
funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a 
situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou 
desenvolvimento integral (nº1 do art.12.º da referida lei).  
 
Estão previstas na lei duas modalidades de funcionamento: modalidade alargada ou restrita 
(art.º 16.º). Conforme n. º1 do art.17.º, a comissão alargada é composta por:  
 

a) Um representante do município, a indicar pela câmara municipal (…) de entre 
pessoas com especial interesse ou aptidão na área das crianças e jovens em perigo; 

b) Um representante da segurança social;   
c) Um representante dos serviços do Ministério da Educação;  
d) Um representante do Ministério da Saúde; 
e) Um representante das instituições particulares de solidariedade social ou de outras 

organizações não governamentais que desenvolvam, na área de competência 
territorial da comissão de proteção, respostas sociais de caráter não residencial, 
dirigidas a crianças, jovens e famílias; 

f) Um representante do organismo público competente em matéria de emprego e 
formação profissional; 

g) Um representante das instituições particulares de solidariedade social ou de outras 
organizações não governamentais que desenvolvam, na área de competência 
territorial da comissão de proteção, respostas sociais de caráter residencial dirigidas a 
crianças e jovens; 

h) Um representante das associações de pais existentes na área de competência da 
comissão de proteção; 

i) Um representante das associações ou outras organizações privadas que desenvolvam, 
na área de competência da comissão de proteção, atividades desportivas, culturais ou 
recreativas destinadas a crianças e jovens; 

j) Um representante das associações de jovens existentes na área de competência da 
comissão de proteção ou um representante dos serviços de juventude; 

k) Um representante de cada força de segurança, dependente do Ministério da 
Administração Interna, presente na área de competência territorial da comissão de 
proteção; 
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l) Quatro cidadãos eleitores, preferencialmente com especiais conhecimentos ou 
capacidades para intervir na área das crianças e jovens em perigo, designados pela 
assembleia municipal;  

m) Os técnicos que venham a ser cooptados pela comissão, com formação, 
designadamente, em serviço social, psicologia, saúde ou direito, ou cidadãos com 
especial interesse pelos problemas da infância e juventude. 

 
A CPCJ de Marinha Grande tem atualmente como representante do Município, a vereadora 
cessante, Célia Guerra. O Município celebrou um protocolo de cooperação com a Comissão 
Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, a ADESER II e a Câmara 
Municipal, através do qual o Município assume a um compromisso financeiro destinado a 
«apoiar despesas inerentes realizadas com a afetação de recursos humanos necessários ao 
funcionamento da CPCJ da Marinha Grande» (cláusula sétima). 
 
Deste modo, é urgente a nomeação de novo representante do Município.  
 
Após nomeação pela Câmara Municipal, o representante será convocado para a próxima 
reunião de comissão alargada, sendo, por inerência, também membro da comissão restrita 
(nº2 do art.20.º), o que implica a sua afetação horária, a tempo inteiro ou parcial, às funções  
da CPCJ, modalidade restrita, e às competências que lhe são imputadas, conforme art.21.º e 
que são as seguintes: 

a) Atender e informar as pessoas que se dirigem à comissão de proteção; 
b) Decidir da abertura e da instrução do processo de promoção e proteção; 
c) Apreciar liminarmente as situações de que a comissão de proteção tenha 

conhecimento, decidindo o arquivamento imediato do processo quando se verifique 
manifesta desnecessidade de intervenção; 

d) Proceder à instrução dos processos; 
e) Solicitar a participação dos membros da comissão alargada nos processos referidos 

na alínea anterior, sempre que se mostre necessário; 
f) Solicitar parecer e colaboração de técnicos ou de outras pessoas e entidades públicas 

ou privadas; 
g) Decidir a aplicação e acompanhar e rever as medidas de promoção e proteção, com 

exceção da medida de confiança a pessoa selecionada para a adoção, a família de 
acolhimento ou a instituição com vista a adoção; 

h) Praticar os atos de instrução e acompanhamento de medidas de promoção e 
proteção que lhe sejam solicitados no contexto de processos de colaboração com 
outras comissões de proteção; 

i) Informar semestralmente a comissão alargada, sem identificação das pessoas 
envolvidas, sobre os processos iniciados e o andamento dos processos pendentes. 

 
Ainda nesta reunião de comissão alargada, será eleito pelo plenário, de entre todos os seus 
membros, o novo presidente da CPCJ de Marinha Grande que, conforme n.º 5.º do art.23.º 
da referida lei, exercerá funções a tempo inteiro, uma vez que a população residente no 
concelho de Marinha Grande é superior a 5000 habitantes com idade igual ou inferior a 18 
anos.  
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Neste particular o Município cumpre a sua obrigação, por via do recurso ao protocolo acima 
identificado, quando assume a responsabilidade financeiras de recursos humanos com 
recurso ao modelo de cooperação tripartido – CMMG, ADESER II e CNPDCJ (embora não seja, 
na minha perspetiva o modelo ideal). 
 
De momento não se afigura possível proceder à afetação de um técnico a tempo inteiro 
porque, atendendo ao número de técnicos da área das ciências sociais a exercer funções no 
Município e ao seu volume de trabalho, tal comprometia as tarefas atualmente 
desempenhadas. 
 
Face ao exposto, coloca-se à consideração de V.ª Ex.ª a nomeação do representante do 
Município na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Marinha Grande, por período de 
5 horas/semanais, até que o Município tenha condições de afetação de um representante a 
tempo inteiro.” 
 
A Câmara Municipal, depois de analisado o assunto e no uso da competência conferida 
pelo n.º 1 do artigo 17.º da LPCJP, delibera designar a Vereadora Ana Alves Monteiro, que 
detém as funções delegadas da área dos assuntos sociais, infância e juventude, pelo 
período de 5 horas semanais, até que se reúnam condições de afetação de um técnico a 
tempo inteiro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
 
 

21. Icebel-Comércio de Máquinas e Desenvolvimento Industrial, S.A. – Programa de 
Apoio ao Emprego e Empreendedorismo – Aditamento à deliberação da Câmara 
Municipal de 06-09-2021 

 
676 - Presente deliberação desta Câmara Municipal tomada em reunião do dia 6 de 
setembro de 2021, pela qual foi deliberado, “…em conformidade com as regras constantes 
do Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande e 
com o artigo 119.º, n.º 3, alínea f), do Regulamento da Edificação e da Urbanização do 
Município da Marinha Grande, aprovar a inclusão da operação urbanística de ampliação de 
uma unidade industrial, a realizar num prédio sito na Rua 1.º de Janeiro, n.º 53, Lugar da 
Amieirinha, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, licenciada por deliberação camarária 
datada de 24-05-2021, cujo processo tramitou sob o n.º 241/20, em nome de Icebel – 
Comércio de Máquinas e Desenvolvimento Industrial, S.A., no âmbito do citado Programa de 
Apoio ao Emprego e ao Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande e,  
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consequentemente, conceder-lhe a redução das taxas municipais em 50%, nos exatos termos 
constantes da minuta de contrato que igualmente aprova, se dá por integralmente 
reproduzida e fica anexa.”. 
 
Considerando que: 
 

a) O valor concreto da isenção a conceder à requerente deveria ter sido 
expressamente determinado e fixado no n.º 1 da Cláusula 4ª da minuta do contrato 
de apoio, aprovada por aquela deliberação, mas, na verdade, tal não sucedeu, tendo 
o espaço respetivo ficado sem qualquer preenchimento; 
 

b) Esta omissão da deliberação tem por consequência a indefinição do valor concreto 
da isenção a conceder à requerente, inviabilizando a necessária notificação da 
deliberação à interessada devendo, por isso, ser suprida pela Câmara Municipal, 
 

A Câmara Municipal delibera completar o n.º 1 da Cláusula 4ª, da minuta do contrato de 
apoio aprovada, que passa a ter a seguinte redação: 
 

1. A investidora beneficia da redução em 50% das taxas pela realização da operação 
urbanística, correspondentes ao valor total de 31.841,65 euros, o que perfaz o 
montante de 15.920,83 euros (quinze mil, novecentos e vinte euros e oitenta e 
três cêntimos), em conformidade com o cálculo que constitui o anexo I e se dá por 
integralmente reproduzido. 

 
Esta deliberação produz efeitos retroativos à data da deliberação de 6 de setembro de 
2021. 
 

Esta deliberação foi tomada por  unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 17h45. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Paula Cristina Ascenso Moreira, Técnica superior, vou 
assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
 

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.  


