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Aos vinte e dois 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. Sra. Fátima Rodrigues pretende falar sobre a sua queda em S. Pedro de Moel. 
2. Sr. Luís Manuel Gabriel pretende falar sobre construção de rotunda e passadeiras 

na Rua do Tojal no Camarnal. 
3. Sra. Liliana Calvete pretende falar sobre o processo nº 3/20. 
4. Sr. Júlio Franco Rosa pretende falar sobre habitação social. 
5. Sr. Virgílio Gregório pretende falar sobre diversos assuntos. 
6. Sra. Maria Fernanda Pereira pretende falar sobre queimadas. 
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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 AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO - GAEE 

1. SEMANA DE MOLDES 2021 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

2. Req.º n.º 836/21, datado de 2021/10/14 - Proc.º n.º 1011/02, datado de 2002/11/19 
– IDALÉCIO GUERRA RODRIGUES; JORGE MANUEL FERREIRA BOIÇA; DORINDA NETO 
MATIAS FERREIRA 

3. Req.º n.º 744/21, datado de 2021/09/13 - Proc.º n.º 122/19, datado de 2019/04/02 
– PLASTIMAGO - TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS LDA 

4. E/12235/2021 – LUÍS HUMBERTO PEREIRA PAIXÃO 
5. Pedido de concessão de autorização de utilização – Proc.º n.º 71/20 – Requerimento 

n.º 940/21 – Designação da comissão de vistoria – Ratificação de despacho do 
Presidente da Câmara 

 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

6. Isenção do pagamento de taxas –  Núcleo da Liga dos Combatentes da Marinha 
Grande  

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

8. Isenção do pagamento de taxas – Clube Atletismo de Marinha Grande. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO 

9. APOIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE PARA A 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE RECREIO, CONSUMÍVEIS E OUTROS BENS 
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PARA O FUNCIONAMENTO DAS RESPETIVAS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO E JARDINS DE INFÂNCIA. ANO LETIVO 2021/2022 

10. APOIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VIEIRA DE LEIRIA PARA A AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DIDÁTICO DE RECREIO, CONSUMÍVEIS E OUTROS BENS PARA O 
FUNCIONAMENTO DAS RESPETIVAS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E 
JARDINS DE INFÂNCIA. ANO LETIVO 2021/2022  

11. APOIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE PARA A 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE RECREIO, CONSUMÍVEIS E OUTROS BENS 
PARA O FUNCIONAMENTO DAS RESPETIVAS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO E JARDINS DE INFÂNCIA. ANO LETIVO 2021/2022  

12. DESPACHO N.º 428/2021. CONSELHOS GERAIS DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS.  
  
 
ATIVIDADE FÍSICA 

13. CANDIDATURAS AOS APOIOS FINANCEIROS. REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO 
AO DESPORTO FEDERADO. AUDIÊNCIA PRÉVIA 

 
PROMOÇÃO SOCIAL 

14. DESPACHO N.º 430/2021. PROTOCOLO DE PARCERIA ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

15. REQUALIFICAÇÃO DA RUA SOLDADO ADRIANO MARIA ALEXANDRE – MOITA 
_MARINHA GRANDE – CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO COM 90,40M², POR RUI 
PEREIRA SALGUEIRO UNIPESSOAL, LDA 

16. EXECUÇÃO  DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DAS TRUTAS – FASES 3 E 4 
– CEDÊNCIA DE PASSAGEM DE COLETOR 

 
 


 

 
 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

1. O Sr. Luís Manuel Gabriel veio pedir que se avaliasse a construção de uma rotunda e 
colocação de lombas na Rua do Tojal, no Camarnal. Chamou a atenção também para 
a necessidade de construir passeios e valas para o escoamento das águas das 
chuvas.  
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2. A munícipe Liliana Calvete informou previamente que o assunto já estava tratado.  

 
3. O Sr. Júlio Franco Rosa apresentou alguns alertas relativamente a casas da Câmara 

que se encontram vagas. Disse ainda que não há corrimão nas escadas que 
conduzem às instalações provisórias da biblioteca situadas no 1º andar da 
Resinagem e também há dificuldades no acesso para pessoas com deficiência. O 
munícipe entregou a sua intervenção que se anexa à presente ata. 
 

4. O Sr. Virgílio Sousa Gregório falou sobre diversos assuntos: 
 

 Placas sinalética – na zona de Albergaria, mas também pelo concelho, há várias 
placas ilegíveis que precisam de ser limpas ou substituídas; 

 Natal – houve falta de visão na distribuição da iluminação de Natal. A entrada da 
cidade do lado da Amieirinha, está muito pobre; sugeriu oferta de pinheiros de natal 
à população; 

 Pinhal do Rei – houve uma aluna da escola Pinhal do Rei que foi premiada e foi 
receber o prémio ao Teatro José Lúcio e foi sozinha, ninguém da sua escola a 
acompanhou. Trata-se de um mau exemplo; 

 Limpeza – precisamos de um concelho mais limpo e mais conservado. As zonas dos 
caixotes e dos contentores do lixo estão muito sujas. 
 

5. A Sra. Fátima Rodrigues veio novamente pedir ajuda derivada da queda que teve 
em S. Pedro de Moel em 2016 e falou ainda de outros assuntos: 

 Cemitérios – falta de limpeza; 
 Praia de S.Pedro – acessibilidades em mau estado, principalmente as escadas, bem 

como o muro da colónia e todo o que circunda a praia; Falou ainda da urgência em 
resolver a questão das piscinas. 

 EN242 - Embra – o piso está em mau estado, os carros circulam em excesso de 
velocidade e as passadeiras têm pouca visibilidade; 

 Parque do engenho – está a degradar-se e poderia recuperar-se para a população 
usufruir. Há alguma ideia para este espaço?  
 

6. A munícipe Maria Fernanda da Silva Letra Pereira não compareceu. 
 

 
 

 
 
 
O Sr. Presidente agradeceu aos munícipes e prestou alguns esclarecimentos: 
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Sr. Luís Manuel Gabriel - disse que este assunto não é novo. Já solicitaram informação aos 
serviços para avaliarem o que já foi feito e o que pode ainda vir a fazer-se. 
 
Sr. Júlio Franco Rosa  - já enviaram um email a reportar as preocupações que trouxe na 
última reunião de Câmara relativas ao IRN. Concordou com a necessidade de melhorar a 
acessibilidade à Biblioteca.  
 
Sr. Virgílio Gregório - a EN 242 vai passar para o município, mas ainda é das Infraestruturas 
de Portugal e vai dar nota do que foi referido; 
Identifica-se com a recomendação relativa ao lixo e informou que em breve vai haver uma 
nova separação de lixos e uma aposta nos eco resíduos; Informou que a CM tem um serviço 
de recolha de monos. Não tem conhecimento do prémio atribuído à aluna e informou que 
tem feito um esforço para responder sempre às solicitações que lhe fazem para estar 
presente sempre que a Marinha Grande está. 
 
Sra. Fátima Rodrigues –Já foi feita uma intervenção nos passadiços das praias, mas ainda 
temos muito por fazer e vamos continuar a melhorar. Vai averiguar a questão do muro. 
Quanto à limpeza dos cemitérios, acreditamos que com a nova empresa, desde 1/11 a 
situação vai melhorar. Irei falar mais à frente sobre o Parque do Engenho.  
 
 
Ainda sobre as intervenções do Público, os Vereadores prestaram também algumas 
informações. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião e referiu o seguinte: 
 
Sra. Fátima Rodrigues – já conhecemos a sua situação, há bastante tempo. Já pedimos o 
processo, que reporta a 2017, mas este já teve uma decisão e os serviços já lhe 
comunicaram a mesma, não havendo lugar a indemnização, pelo que agora resta o Tribunal. 
Pode se assim quiser, recorrer judicialmente. 
Sr. Júlio Franco Rosa  - esclareceu que não está a ser infringido o regulamento e informou 
que a CM tem 52 habitações devolutas sem condições de habitabilidade, onde se incluem os 
20 fogos do bloco L e M. 
Sr. Virgílio Gregório – agora após os incêndios, não dispomos de informação que o ICNF 
esteja a fazer cortes de pinheiros para oferecer no Natal. A iluminação de Natal é um 
processo que já estava contratualizado, não será o ideal, mas é o que está no caderno de 
encargos. Desconhece o assunto da aluna do Pinhal do Rei. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião e disse o seguinte sobre os assuntos dos Munícipes: 
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Sr. Luís Manuel Gabriel  - os serviços vão fazer o levantamento face ao que foi aqui dito, 
analisar e avaliar as necessidades. 
Sr. Júlio Franco Rosa  - como estão as obras da Biblioteca Municipal, dado que me foi dito 
que estariam prontas. 
Virgílio Gregório  - achou interessante a proposta de melhoria para o próximo Natal de cariz 
mais tradicional. Quanto aos lixos, acha muito importante fazer campanhas com as escolas 
para sensibilizar e transmitir valores aos mais novos. 
Fátima Rodrigues – ficou a saber que há uma nova empresa a cuidar dos cemitérios e 
questionou sobre a mesma. Quanto à colónia de férias Afonso Lopes Vieira, sugeriu que seja 
feita uma vistoria para avaliar a necessidade de eventuais intervenções, para que o espaço 
esteja em perfeitas condições quando começar a ser utilizado. Quanto às piscinas de S. 
Pedro, acredita que se trata de um dossier prioritário para o Sr. Presidente e que tudo fará 
para que seja resolvido. 
Sugeriu que se faça um estudo/levantamento por todo o Concelho relativamente às ruas 
onde a circulação se faz em excesso de velocidade e intervir depois no que nos for possível 
para melhorar a segurança rodoviária.  
O Parque do Engenho está à espera acolher o Museu da Floresta que deve ser um 
desiderato de todos nós. 
 

 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
O Sr. Presidente usou da palavra e prestou informações sobre os seguintes assuntos: 
 
Semana dos Moldes – começa hoje este evento. Trata-se de um evento de grande relevo 
nacional e internacional que começa hoje, infelizmente é mais virtual do que presencial. 
 
BUPI – Balcão único do Prédio – funciona na Resinagem com atendimento presencial. 
Pretendemos que os proprietários façam a georreferenciação dos seus terrenos. Falamos do 
registo de terrenos/prédios rústicos e mistos. Trata-se de um serviço simples e gratuito. 
 
Picotes – infelizmente houve mais uma rotura, pedimos desculpa por isso. Estamos a fazer 
tudo para a reparar rapidamente. 
 
ICNF – era preciso esclarecer a relação institucional com este organismo e reunir com eles. 
Aproveitei o facto de terem estado cá por ocasião da iniciativa 500 Magalhães para abordar, 
de forma menos formal, algumas questões.  
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Foi-me dito que o ICNF está a fazer algumas intervenções no nosso Pinhal. Referi que há 
com certeza um problema de comunicação, dado que desconhecemos o que o ICNF está a 
fazer. Disseram então que estão a fazer, excecionalmente, a reparação de 2 estradas no 
valor de 500 mil euros.  
Têm a intenção de começar a replantação e vão gastar 4 milhões, mas não me disseram 
ainda para quando, mas vão plantar os talhões que ainda não estão plantados. 
Felizmente a reflorestação natural já se nota onde a natureza tornou isso possível. 
Questionei porque não se limpam as infestantes que estão a envolver os pinheiros que já 
cresceram e foi-me dito que nos primeiros 5 anos de vida, não se deve limpar para que os 
pinheiros possam crescer protegidos dos ventos e alterações climatéricas e aguentarem-se 
sem morrer. 
Frisei a importância de continuarmos  a  ter espaços de lazer na nossa mata e responderam 
que estão previstos cerca de 8 parques de merendas.  Abordei também a vontade de 
fazermos trilhos ao longo do Ribeiro de Pedro e fiquei com a ideia de que existem alguns 
planos para o interior do Pinhal.  
Comprometo-me que após a  reunião com o ICNF, espero trazer algo mais concreto. 
 
Estátua do Vidreiro – trata-se de um projeto adjudicado há muito tempo, mas a empresa 
está com atraso na execução da obra, que deveria ter ficado pronta em agosto. Foram 
retirados moldes em silicone para passar a bronze a base da escultura e a outra parte do 
monumento, eles levaram. Estão em processo de fundição do bronze, mas informaram que 
há uma grande escassez desta matéria-prima. Já colocámos um prazo limite à empresa para 
que entregue o monumento, até ao final do ano. A empresa vem cá esta semana, vamos 
tentar não entrar em pânico. 
Quanto à localização do monumento, relembrou que houve já uma decisão no último 
mandato, em que aprovámos a deslocalização do monumento para a meia-lua. Falou com 
alguns familiares do escultor Joaquim Correia que com a mudança da escultura, pretendia 
que o monumento tivesse um aumento de visibilidade. Temos que falar sobre esta questão 
porque tem que ser construída a base em betão.  
 
 
Seguidamente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de intervir 
nesta questão da Estátua do Vidreiro. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 
Quando abordámos este assunto na última reunião, sabíamos que esta “nova” localização 
tinha sido aprovada com a requalificação da rua e das duas rotundas: a do vidreiro e do 
“atrium”, estando por isso implícita a sua relocalização.  Na altura não questionámos, 
porque não nos apercebemos. 
Sobre este assunto, leu ainda a intervenção feita pela Sra. Maria Correia, esposa do escultor, 
numa assembleia municipal, em junho de 2015, para que ficasse esclarecido que naquela  
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intervenção, o autor manifestou, através da sua esposa, a sua vontade sobre a estátua do 
Orfeu e não sobre o monumento do Vidreiro. Com isto, não queremos dizer que não 
pudesse ser essa a sua vontade, mas efetivamente, houve aqui um equívoco da Sra. 
Presidente, no último mandato, quando justificou esta mudança, com sendo da vontade 
expressa do escultor através da intervenção da sua esposa.  
Gostaríamos de reverter essa decisão, pois não era nossa intenção que o monumento fosse 
deslocado para a meia-lua, deve por isso, ficar na rotunda que tem o seu nome e deve ser 
melhorado o acesso, a colocação e a iluminação do mesmo. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Laura Baridó cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e referiu o seguinte: 
 
Sendo uma obra de arte com grande importância, concorda que seja colocada num local 
onde se possa visitar. A rotunda é um local complicado, arriscado e de difícil acesso. 
 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
 
Também procurou se havia algum registo na Câmara em que a família manifestasse a 
vontade do escultor e não encontrou. 
Conhece o documento lido pela Sra. Vereadora Lara. Do ponto de vista da memória coletiva 
deve ser respeitada a vontade do autor do monumento. Também percebeu que o Sr. 
Presidente falou com familiares próximos do autor.  
Não lhe parece que seja fruir do monumento, a sua permanência no meio da rotunda, até 
porque normalmente nas rotundas, vimos arte que está visível para todos, mas não é 
visitável.  E nesta circunstância, a meia-lua é um espaço próximo, não deixa de enobrecer o 
monumento e será passível de se visitar. Parece-lhe por isso, com os elementos que 
dispomos que a meia-lua é o espaço adequado para a nova localização. 
 
 
O Sr. Presidente referiu que há urgência em definir o local por causa da empresa construir 
a base em betão. Disse ainda que em conversa com o arquiteto João Correia, que trabalhou 
com o pai no monumento ao vidreiro, este lhe disse que originalmente a estátua foi 
pensada pelo Mestre para a meia-lua, dado não existirem condições para apreciar o 
monumento na rotunda.  
Informou ainda que o arquiteto se mostrou disponível para prestar esclarecimentos ao 
executivo, caso fosse necessário. Disse que também está de acordo que a estátua seja 
deslocada para a meia-lua.  
  
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse ainda que independentemente das opiniões pessoais de 
cada um, estamos a retirar uma estátua de um local onde está há muitos anos e onde se 
presta homenagem aos operários vidreiros. Há uma memória afetiva àquele monumento. O 
facto de estar na rotunda valoriza a estátua. Esta nossa posição é refletida, e tem por base  
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uma discussão coletiva, sendo também partilhada pelo sindicato vidreiro e pela Presidente 
da concelhia do PS conforme se pode ler no JMG. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro que disse que é favorável em recuar, sempre que há 
más decisões. Concorda que há todo um simbolismo associado ao monumento, mas o que 
é que se perde na “memória afetiva e coletiva” com a deslocalização de alguns metros para 
a meia-lua? 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que estão ali porque representam uma opinião 
política, não se trata aqui de só de ter opiniões pessoais. Representam um coletivo, não 
fomos eleitos sozinhos. Mostrou-se admirada pela posição da Vereadora Ana Laura.  
Historicamente, por esse país inteiro, os monumentos que queremos valorizar estão no 
centro das rotundas e por isso deve ser mantido naquele local.  
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Laura Baridó disse ter a perfeita noção de que foi eleita e por quem 
foi eleita. Tem perfeita noção da importância do monumento e o que quis dizer é que o 
tratamento deste monumento emblemático da Marinha Grande na meia-lua, é 
necessariamente diferente e mais abrangente, com toda uma nova dinâmica, sob ponto de 
vista turístico e cultural.  
Esclareceu que o PS  defende a rotunda na meia-lua, tal como já foi deliberado. 
 
 
O Sr. Vereador António Fragoso cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 
Também concorda com a deslocalização para a meia-lua, pois isso em nada desvirtua a sua 
apreciação e fruição pública.  
 
 
O Sr. Vereador João Brito cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e referiu 
o seguinte: 
 
A estátua não fica de forma alguma desvalorizada na meia-lua. Deve ser também discutido, 
o seu posicionamento nesse espaço. 
 
 
O Sr. Presidente disse que não vamos perder o conceito do 18 de janeiro de 1934, nem 
esquecer os heróis desse movimento operário.  Vamos sim, enaltecer a estátua, dar a 
conhecer melhor os painéis e todo o monumento. Vamos cumprir a vontade do Mestre 
Joaquim Correia. 
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A Sr.ª Vereadora Lara Lino agradeceu a oportunidade que foi dada para discutirem este 
assunto, apesar de todos sabermos que a deliberação já foi tomada anteriormente. 
Esclareceu que foi na Reunião de Câmara de 11 de maio de 2020 que veio a deliberação 
sobre “ A requalificação da Rua Virgílio Morais e das rotundas”, mas não houve nenhuma 
discussão sobre o ponto. 
 
 
Para terminar a discussão deste assunto, o Sr. Presidente disse que todos foram eleitos e 
representam a maioria daqueles que votaram e por isso têm que tomar decisões. Referiu 
que embora não se trate de um assunto da ordem do dia, foi feita a discussão e convidou 
todos os vereadores a expressar a sua opinião através do voto, questionando: “Quem é a 
favor da colocação da estátua do vidreiro na meia-lua? “ Ao que responderam, cinco a 
favor e dois contra das Sras. Vereadoras da CDU. 
Vai assim dar indicação aos serviços para que se prepare a base de betão na meia-lua para a 
recolocação da estátua do vidreiro e espera que a empresa cumpra e que no dia 18 
possamos prestar a nossa homenagem ao 18 de Janeiro de 1934. 
 
 
Seguidamente deu a palavra aos Srs. Vereadores, dando assim continuidade ao período 
antes da ordem do dia. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino referiu o seguinte: 
 
Regimento – sugeriu uma alteração ao nº3 do artigo 4º do Regimento, para que as reuniões 
de Câmara tenham início às 14h. Esta proposta foi de imediato aceite por unanimidade, 
ficando assim aprovada a nova redação: 
 

Artigo 4º 
Reuniões 

1. (…) 
2. (…) 
3. A Câmara Municipal tem uma reunião ordinária quinzenal, realizando-se às 

segundas-feiras, com início às 14:00horas. 
 

 
Oleões – já foram colocados? Onde são os pontos de recolha? 
 
Campos de streetbasket – O 3x3 basquete art é um projeto lançado pela Federação 
Portuguesa de Basquetebol e o prazo de candidaturas termina em 2022. É um desafio à 
prática informal de basquetebol e muito interessante para o nosso município. Sugeriu a sua 
instalação junto às praias e no Parque da Cerca. 
 
FAG –  já viram com a associação algum modelo alternativo para a realização desta Feira? 
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FEMACE – já sabemos quando vamos pagar este apoio? 
 
AAF’s e CAAF’s – já há novidades sobre este processo? 
 
Escolas – estamos preocupadas com a questão do centro escolar da Várzea, vai ou não, 
fazer-se a obra? Já temos um levantamento das necessidades relativamente ao nosso 
parque escolar? 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho abordou os seguintes assuntos: 
 
Natal – vai ou não ser possível estender a música ambiente e a iluminação até ao Jardim? 
 
Pista atlântica – carece urgentemente de limpeza, dado que a vegetação impede a boa 
circulação. Sugeriu que se faça um planeamento sobre este assunto e se veja uma possível 
contratação para que não se esteja constantemente a trazer aqui esta questão da limpeza. 
 
Suplemento de salubridade – em que ponto está este assunto? Há trabalhadores que 
executam funções enquadradas nesta situação e estão a ser prejudicados porque não 
recebem este apoio. É uma injustiça o que estamos a fazer. 
 
Habitação Social – no âmbito do PRR, existe um programa denominado “Primeiro direito” 
que vai financiar habitações a custos controlados.  Os municípios podem apresentar 
candidaturas através do portal. Trata-se de uma oportunidade para nós, dado que temos 
muita falta deste tipo de habitação. 
 
Munícipes – não tive feedback sobre as respostas que foram dadas aos problemas de 
estacionamento e a grave falta de qualidade da água na Rua da Benta. Sugerem que se faça 
a purga dos contadores para tentar minimizar o problema.  
O SCM solicitou uma reunião com todo o executivo e ainda não sei o que lhes foi dito. 
Apelou a que as respostas dadas aos munícipes sejam do conhecimento de todos.   
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Laura Baridó referiu o seguinte: 
 
Saúde – realizou-se no passado dia 10, um seminário nacional da saúde, aqui no nosso 
Concelho e que contou com a participação de cerca de 700 pessoas e que deu corpo ao 
Plano nacional de prevenção da violência na saúde. Deu os parabéns a todos  os técnicos 
envolvidos. Na sequência deste seminário foi-nos lançado um desafio para a criação de um 
laboratório de literacia para esta matéria.  
Esta semana, nos dias 26 e 27/11, vão realizar-se as 2ªs jornadas sociais e da saúde da 
Marinha Grande, com destaque para a saúde mental. 
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COVID 19  – estamos a viver a 5ª vaga da pandemia. Temos 148 casos ativos e têm vindo a 
aumentar de semana para semana. É muito importante fazer testes, mesmo os vacinados, 
para procurarmos conter a propagação. 
O foco de infeção está agora nas crianças com menos de 11 anos, que ainda não foram 
vacinados e a faixa etária entre os 20 e os 30 anos.  
Neste momento, temos uma taxa 70% de vacinados nas pessoas com mais de 80 anos e 
começámos ontem, domingo, a vacinar aqueles com mais de 65 anos e administrámos 1000 
vacinas. Vamos tentar a acelerar o processo de vacinação e aguardar por medidas mais 
concretas. 
 
Farmácias – foi a Associação Nacional que tomou a decisão de não haver funcionários 
presencialmente a partir da meia-noite. Criaram uma linha telefónica para apoio com o nº 
1400 para aviar receitas do dia ou do dia anterior. Outros casos, são encaminhados para 2 
farmácias em Leiria que funcionam diariamente 24h/24h. Está atenta a esta situação. 
 
 
O Sr. Vereador António Fragoso disse o seguinte: 
 
Proteção Civil -realizou-se uma reunião para apuramento dos incêndios rurais, e este ano 
tivemos a mais baixa taxa de área ardida, desde o fatídico ano de 2017. Reduziram também 
o nº de ocorrências, para cerca de 400 por ano. Trata-se, além das condições atmosféricas, 
do resultado do excelente trabalho dos Bombeiros Voluntário e da Proteção Civil a quem 
agradece publicamente.  
 
Transportes – vão recorrer a técnicos, para ser elaborado um plano de acessibilidades para 
todo o Concelho. Vão chamar os munícipes a participar neste plano através de uma 
plataforma que vão criar.  
 
 
O Sr. Vereador João Brito abordou os seguintes assuntos:  
 
 
Água – temos conhecimento da questão das análises da água que nos foram enviadas e já 
pedimos ao laboratório que fizesse mais recolhas, e em vários pontos, mas estamos atentos 
ao problema. As alterações registadas nos parâmetros são provocadas pelas roturas.  
O nosso Município recebeu dois selos de qualidade, água exemplar de consumo humano.  
Ou seja, existe o ciclo urbano da água, e nós fomos premiados pela água captada. Deu os 
parabéns a todos os trabalhadores da Câmara que intervém neste processo. 
Sabemos que as infraestruturas não tiveram investimento durante muitos anos e daí os 
problemas que temos na distribuição da mesma. Estamos igualmente preocupados com a 
rede de águas pluviais, é necessário investir na rede de águas pluviais e reduzir  as 
inundações e a introdução destas nas redes de saneamento. 
Referiu que os nossos serviços, doravante, considerem nos projetos sempre a rede própria 
de pluviais. 
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Passagem – há atraso na entrega de materiais. Solicitou uma reunião com urgência. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro abordou diversos assuntos: 
 
Rede Cultura 2027 – procedemos à entrega formal da candidatura em conjunto com outros 
25 municípios, e esperamos que este trabalho em rede possa trazer muitos ganhos para 
todos nós; 
  
Associações – temos tido muitas solicitações de reuniões e tem sido humanamente 
impossível dar resposta a todos. No passado dia 17, fizemos uma reunião coletiva com as 
associações, para fazer o acolhimento e para as sensibilizar para as candidaturas ao abrigo 
do novo regulamento para as áreas social, cultural e recreativa. Pedimos a colaboração das 
associações na participação do programa de Natal. 
Demos conhecimento que há um processo pendente, neste ano civil, que tem a ver com as 
candidaturas de 2020 feitas ao abrigo do anterior regulamento e que não foram deferidas e 
cujas atividades na sua maioria já se realizaram. Solicitei do ponto de vista jurídico se 
podemos resolver esta situação ainda este mês; 
 
AAF’s e CAAF’s – já tenho a informação dos serviços sobre o controlo do contrato, há 
algumas situações de não conformidade e essa análise está a ser feita pelo nosso consultor;  
 
Natal – já pedi que seja reforçada esta zona da ARU até ao Jardim; 
 
Colónia de Férias – não tive ainda oportunidade para ir ao local; 
 
Street basket – estou sensível à sugestão apresentada;  
 
IPL – Desporto – estamos a apoiar o IPL numa candidatura para o desporto universitário; 
 
Escolas – a candidatura do centro escolar da Várzea foi chumbada. Estamos a fazer o 
levantamento de necessidades a dois níveis: as pequenas obras de recuperação de carácter 
intermédio, que ainda não demos início e as obras necessárias e urgentes, nas escolas de 2º 
e 3º ciclo e secundárias, que já iniciámos. Como vamos receber as transferências de 
competências é absolutamente relevante que o Estado pague pelas obras que são precisas 
de fazer nestas escolas e isso tem que estar quantificado. Achamos que o Estado deve 
pagar pela modernização das escolas.  
No entanto, com caráter de urgência, e sem ser uma obra estrutural, estão já identificadas 
as escolas da Comeira, a Várzea e João Beare. 
 
Suplemento – o diploma já saiu e tem efeitos a 1 de janeiro 2022, aguardo a informação 
dos serviços de recursos humanos sobre esta matéria. 
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Habitação – “O primeiro direito” trata-se de um programa muito interessante porque se 
destina a habitação própria permanente e a obras nas habitações de pessoas que se 
encontram em situação de fragilidade económica.  
 
SCM – “mea culpa” porque não reparei que o pedido de reunião era para todos os 
vereadores, está já agendada para amanhã às 16h30. 
 
 
O Sr. Presidente prosseguiu respondendo o seguinte: 
 
Street Basket – conhece bem este projeto e foi a diversas inaugurações. Está na nossa 
agenda e vamos fazer.  
 
Femace – os serviços dizem-me que até ao final do mês vai ser pago. 
 
Centro escolar da Várzea – durante muito tempo tivemos uma verba atribuída para fazer 
esta obra e agora foi chumbada a candidatura. O chumbo deveu-se, genericamente, ao 
facto de termos no projeto, valores muito acima dos valores de referência. 
Chegou ainda a ir a concurso, mas ficou deserto. A nosso ver, o projeto também precisava 
de contemplar as acessibilidades, dado os problemas que todos conhecemos e isso não foi 
feito, nem avaliado.  
 
Biblioteca – as obras que foram feitas estão prontas, mas quando se pensou em fazer uma 
mudança verificou-se que há problemas no chão, não foi passada a fibra ótica e o telhado 
tem infiltrações. Temos que fazer um novo processo para resolver isto. Precisamos de 
mudar a Biblioteca, pois não há condições para os trabalhadores continuarem onde estão.  
 
Cemitérios – a empresa terminou o contrato em outubro e temos uma nova empresa por 
um ano, a mesma que esteve antes de 2017. 
 
 

 
 
 

Seguidamente a Sr.ª Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia e 
interrompeu a reunião, para um breve intervalo, das 17:15 horas às 17:30 horas. 
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ORDEM DO DIA 
 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO  
 

1. SEMANA DE MOLDES 2021 
679 - Presente a informação nº I/1987/2021, do Gabinete de Apoio ao Empresário e 
Empreendedorismo, que aqui se dá por integralmente reproduzida e que fica anexa à ata, na 
sequência de um pedido de apoio financeiro, promocional e institucional, formalizado pela 
Cefamol – Associação Nacional da Indústria de Moldes, no âmbito da organização da 12ª 
edição da “Semana de Moldes 2021”, em parceria com a Associação PoolNet – Portuguese 
Tooling & Plastics Network” 
 
Nesta informação é sublinhada a relevância internacional da marca coletiva “Engineering & 
Tooling from Portugal”, que se constitui hoje como um instrumento de comunicação da 
maior importância e que permite valorizar, ao nível internacional, não apenas a imagem e 
competências do “Cluster”, mas também o território que lhe dá suporte e significado 
institucional, no caso concreto, a Marinha Grande;  
 
Estimando-se ainda que a Semana de Moldes 2021 permitirá confirmar, uma vez mais, a sua 
posição, já incontornável, enquanto fonte de conhecimento e estímulo ao reforço de uma 
identidade muito associada à inovação tecnológica e excelência criativa que caracteriza os 
empresários e empreendedores da Marinha Grande. 
 
Considerando o pedido de apoio solicitado à Câmara Municipal, com as seguintes 
componentes: 

 Financeira – 15.000€, “para suporte à contratação, adaptação de 
plataformas on-line e respetiva comunicação e transmissão das sessões 
previstas, via streaming”; 

 Promocional – Divulgação do evento nos diversos suportes e meios de 
comunicação da autarquia; 

 Institucional – Participação da Câmara Municipal nas atividades oficiais do 
evento; 

 
A Câmara Municipal apreciou a informação supra referida e, reconhecendo a relevância 
internacional da “Semana de Moldes” marca coletiva “Engineering & Tooling from 
Portugal”, enquanto instrumento de comunicação da maior importância que permite 
valorizar, ao nível internacional, não apenas a imagem e competências do “Cluster” mas, 
também, o território que lhe dá suporte e significado institucional, no caso concreto, a 
Marinha Grande e tendo em conta que a Semana de Moldes permite confirmar, ano após 
ano, a sua posição já incontornável, enquanto fonte de conhecimento e de estímulo ao  
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reforço de uma identidade muito associada à inovação tecnológica e à excelência criativa 
que caracteriza os empresários e empreendedores da Marinha Grande, delibera conceder 
à Cefamol – Associação Nacional da Indústria de Moldes, no âmbito da organização da 
“Semana de Moldes 2021”, em parceria com a Associação PoolNet – Portuguese Tooling & 
Plastics Network”, ao abrigo da atribuição conferida pelo artº 23º, nº 2, alínea m) e da 
competência conferida pelo art.º 33º n.º 1 alínea ff) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, na sua redação atual, um apoio financeiro no valor de 15.000€ (quinze mil 
euros), consistindo ainda na divulgação do evento nos suportes e meios de comunicação 
da autarquia e na participação institucional da Câmara Municipal nas atividades oficiais do 
evento. 
 
A entidade beneficiária deverá ainda evidenciar a realização/concretização inequívoca do 
objeto do apoio financeiro e apresentar relatório de receitas e despesas, que incluam esse 
mesmo objeto, até 31 de janeiro de 2022. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
 

2. Req.º n.º 836/21, datado de 2021/10/14 - Proc.º n.º 1011/02, datado de 
2002/11/19 – IDALÉCIO GUERRA RODRIGUES; JORGE MANUEL FERREIRA BOIÇA; 
DORINDA NETO MATIAS FERREIRA 

680 - Pelo presente requerimento, em apreço é solicitado a libertação do valor 
remanescente da caução prestada por deposito nos cofres da Tesouraria, através da guia 
de receita n.º 2016/1/922, de 2016/05/16, como garantia da boa e regular execução das 
obras de urbanização executadas no âmbito do processo de licenciamento n.º 1011/02, 
ao qual foi atribuído o Aditamento ao Alvará de Obras de Urbanização n.º 14/1980, 
referente às obras de infraestruturas de Iluminação Pública, Rede de Telecomunicações e 
rede de Gás, no valor de 1487,06€ (mil quatrocentos e oitenta e sete euros e seis cêntimos) 
 
Considerando que: 
- No que concerne às obras de Iluminação Pública, foi apresentado ofício da E-Redes-
Distribuição de Eletricidade, S.A. com a informação que as obras estão concluídas, 
não havendo inconveniente na receção definitiva das mesmas; 
 
- No que concerne à rede de Telecomunicações, foi apresentado Termo de responsabilidade 
de execução do técnico de Itur, que declara que as infraestruturas foram executadas em 
conformidade com o projeto tendo sido efetuado os ensaios exigidos; 
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- No Termo de responsabilidade da firma instaladora PRF-Gás 
tecnologia e Construção, S.A., que declara que as infraestruturas foram executadas, tendo 
sido efetuado os ensaios de resistência mecânica/ estanquidade com resultados 
satisfatórios; 
 
- Que as obras de urbanização, foram rececionadas definitivamente, por deliberação 
camarária datada de 2021/05/24, na sequência da vistoria municipal realizada em 
2021/03/24, tendo sido libertado o valor da caução referente às infraestruturas de rede 
Viária, Sinalização Horizontal, Rede de Abastecimento de água e rede de drenagem de 
águas residuais pluviais, ficando por libertar o valor da caução das obras de infraestruturas 
de Iluminação Pública, Rede de Telecomunicações e rede de Gás, no valor de 1487,06€ 
(mil quatrocentos e oitenta e sete euros  e seis cêntimos). 
 
- Que na reunião de Câmara de 05/07/2021 foi presente a deliberação a retificação do valor 
remanescente da caução prestada no valor de 1487,06€ (mil quatrocentos e oitenta e sete 
euros e seis cêntimos), por ter havido lapso nos cálculos. 
 
A Câmara Municipal, após apreciar os documentos em apreço, DELIBERA receber 
definitivamente as obras de urbanização e LIBERTAR o restante montante da caução 
prestada como garante da boa a regular execução das obras de urbanização, de acordo 
com o quadro, que se apresenta abaixo: 

 

Componente Montante Inicial Montante 
 retido Redução Montante 

remanescente 
Rede viária 16.344,89€ 1.634,49€ 10% 1.634,49 € 0,00 € 
Sinalização 
Horizontal 82,41€ 8,24€ 10% 8,24 € 0,00 € 

Rede de 
abastecimento de 

água 
5.145,10€ 514,51€  

10% 514,51 €  
0,00 € 

Rede de 
drenagem de 

águas residuais 
pluviais 

8.054,00€ 805,40€  
10% 805,40 €  

0,00 € 

Iluminação 
Pública 8.521,21€ 852,12€ 0% 0,00 € 852,12 € 

Rede de 
telecomunicações 3.892,34€ 389,23€ 0% 0,00 € 389,23 € 

Rede de Gás 2.457,05€ 245,71€ 0% 0,00 € 245,71 € 
TOTAL 44.497,00€ 4.449,70€  2.962,64 € 1.487,06 € 

 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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3. Req.º n.º 744/21, datado de 2021/09/13 - Proc.º n.º 122/19, datado de 
2019/04/02 – PLASTIMAGO - TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS LDA 

681 - Pelo requerimento em apreço é solicitada a autorização de utilização para unidade 
industrial, sita na Rua de Leiria, n.º 208, lugar de Embra, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, objeto de legalização, ampliação e alteração, através do processo camarário n.º 
122/19, titulados pelo Alvará de Obras de Legalização e Ampliação n.º 66/20, de 
2020/11/04, em nome de PLASTIMAGO – TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, Lda. 
 
Presente parecer técnico datado de 2021/11/13, bem como despacho da Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, datado de 2021/11/15, a   determinar a realização da vistoria prevista no 
n.º 6 do art. 57.º do RMEUMMG – Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do 
Município da Marinha Grande, em vigor. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do n.º 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera DESIGNAR a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício destinado a unidade industrial, sito na Rua de 
Leiria, n.º 208, lugar de Embra, freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de 
legalização, ampliação e alteração, através do processo camarário n.º 122/19, titulados 
pelo Alvará de Obras de Legalização e Ampliação n.º 66/20, de 2020/11/04, em nome de 
PLASTIMAGO – TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, Lda, com a seguinte composição: 
 
1)Membros efetivos 
Engenheira Tânia Dimas 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 
2)Membros suplentes 
Arquiteta Marta Cordeiro 
Fiscal Álvaro Letra 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo número 
e artigo citados, ou seja, habilitação legal para serem autores de projeto, correspondente 
à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação   profissional   dos   técnicos   
responsáveis   pela   elaboração   e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

4. E/12235/2021 – LUÍS HUMBERTO PEREIRA PAIXÃO 
682 - Presente requerimento E/12235/2021, datado de 2021/11/03, apresentado por LUÍS 
HUMBERTO PEREIRA PAIXÃO, é solicitada a melhoria da rede pública de drenagem das águas 
pluviais, existente nas Rua da Alegria e Rua Comendador Santos Barosa, ambas, freguesia de 
Marinha Grande, alegando que do deficiente funcionamento da rede pública de águas 
pluviais, existente no local, provoca infiltrações no interior e exterior da moradia, de que é  
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proprietário, sita na Rua da Alegria, n.º 44, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
resultando no aparecimento de humidades e bolores. 
 
Presente parecer dos serviços, datado de 2021/11/16, sobre o assunto. 
 
Após análise pedido e da informação datada de 2021/11/16, a Câmara Municipal delibera: 
Nos termos do n.º 1 do artigo 90.º do Regime Jurídico de Urbanização e da Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º136/2015, de 9 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
66/2019, de 21/05, DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE VISTORIA à moradia, sita na Rua da 
Alegria, n.º 44, freguesia e concelho de Marinha Grande, para verificação das condições que 
possam, eventualmente, apresentar riscos de segurança e salubridade, bem como proceder 
à identificação das adequadas medidas de correção/eliminação de tais riscos, bem como a 
identificação dos elementos que devem instruir a comunicação para execução dos trabalhos 
e o prazo em que os mesmos devam ser apresentados, devendo, ainda, contemplar as 
respostas aos quesitos que sejam eventualmente formuladas, assim como as demais 
indicações previstas nos n.º 4 e n.º 5 do artigo 90,º do RJUE. 
 
NOTIFICAR o requerente para estar presente na referida vistoria. 
 
DETERMINAR que a vistoria seja realizada no dia 2021/12/15, pelas 10h00m, e que a 
respetiva Comissão de Vistorias, tenha a seguinte composição: 
 
Membros efetivos: 
Engenheira Tânia Dimas 
Arquiteto Alexandre Fava 
Engenheira Edite Moniz   
Engenheiro Vasco Fernandes 
 
Membros suplentes: 
Arquiteta Marta Cordeiro 
Engenheira Sara Vidal 
Dr. Hugo Areal 
 
 
INFORMAR o requerente, que, nos termos do n.º 3 do art.º 90 do RJUE, até à véspera da 
vistoria, poderão indicar um perito para intervir na realização da vistoria e formular 
quesitos a que deverão responder os técnicos nomeados. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

5. Pedido de concessão de autorização de utilização – Proc.º n.º 71/20 – 
Requerimento n.º 940/21 – Designação da comissão de vistoria – Ratificação de 
despacho do Presidente da Câmara 
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683 - Considerando que: 
- No âmbito do processo de licenciamento n.º 71/20, foi solicitada em 09-11-2021, pela 
sociedade Alcapredial-Investimentos e Imobiliário, S.A., para o edifício construído na Rua 
das Portas Verdes, Marinha Grande, a coberto do alvará de obras de construção n.º 23/21, 
de 21-04-2021, a concessão de alvará de autorização de utilização destinado a comércio; 
 
- Naquele processo foi produzida uma informação técnica, datada de 10 de novembro de 
2021, na qual se refere que, à data, existiriam sérios indícios de que a obra pudesse não se 
encontrar em conformidade com o respetivo projeto ou condições nele estabelecidas, dada 
a existência de alterações em obra; 
 
- Nos termos do previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 64.º, do RJUE-Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, nesses casos, é necessária a realização de vistoria; 
 
- A mesma foi determinada por despacho do Presidente da Câmara, exarado em 11-11-2021, 
no rosto da referida informação; 
 
- O mesmo despacho designou para a composição da comissão de vistoria, o Arquiteto 
Alexandre Fava, a Engª. Tânia Dimas e o Fiscal Carlos Duarte, todos trabalhadores desta 
Câmara Municipal; 
 
- Apesar da designação da comissão de vistoria ser, de acordo com n.º 2 do artigo 65.º do 
RJUE uma competência da Câmara Municipal, a urgência na realização da dita vistoria não 
permitiu a convocação extraordinária da Câmara Municipal nos termos e prazos legais; 
 
- Por motivo de urgência, nomeadamente por se tratar de uma construção destinada a loja 
de comércio de produtos de decoração e bricolage, cuja abertura numa época próxima do 
Natal contribuirá para o desenvolvimento económico do concelho e criação de postos de 
trabalho, a referida vistoria realizou-se no próprio dia 11-11-2021; 
 
- As circunstâncias em que o ato foi praticado, enquadram-se no n.º 3 do art.º 35.º, do RJAL - 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, carecendo de ratificação pelo órgão competente – a 
Câmara Municipal; 
 
- O auto de vistoria produzido na sequência dessa diligência, com data de 12-11-2021, 
referia que a edificação não encontrava executada de acordo com o respetivo processo de 
licenciamento, tendo sido detetadas diversas irregularidades, que foram sanadas mediante a 
apresentação de um pedido de legalização de alterações – PC 286/21 – deferido a 16-11-
2021; 
 
- No mesmo dia 16-11-2021 foi emitido o respetivo alvará de licença de legalização com o 
n.º 60/21 e, nas mesmas circunstâncias excecionais e de urgência já referidas, foi 
determinada a realização de nova vistoria, nos termos e em cumprimento do disposto no n.º 
6 do artigo 57.º do RMEU – Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização; 



 

Página 22 de 34 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 22/11/2021. 
 
Mandato de 2021/2025 
Ata nº 36 

 
 
 
 
 
 
- Esta segunda vistoria foi realizada em 17-11-2021, pela mesma comissão designada pelo 
despacho do Presidente de 11-11-2021, que carece de ratificação. 
 
A Câmara Municipal delibera ratificar o referido despacho do Presidente da Câmara, 
datado de 11-11-2021, exarado no rosto do parecer técnico datado de 10-11-2021 e 
proferido no processo de licenciamento n.º 71/20. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 
 
 
A Sra. Vereadora Lara Lino relembrou que, mesmo no final do mandato anterior, referiu 
que o Núcleo do Combatentes tem, ao abrigo da Lei, alguns benefícios. Um prende-se com a 
gratuitidade nos transportes e esta questão ficou de ser vista com a TUMG e, um outro com 
a oferta da bandeira nacional para assim prestarem homenagem aos falecidos. 
 
A Sra. Vereadora Alexandra Dengucho referiu que a gratuidade nos transportes, caso 
careça de alguma deliberação deste órgão, agradece que a mesma seja agendada para a 
próxima reunião. 
 
 

6. Isenção do pagamento de taxas –  Núcleo da Liga dos Combatentes da Marinha 
Grande  
 

 684 - O Núcleo da Liga dos Combatentes da Marinha Grande, solicitou à Câmara Municipal 
a isenção do pagamento das taxas municipais, para a:  

- Exumação das ossadas de Delfim dos Santos Ferreira, inumado na sepultura n.º 
15 do Talhão reservado à Liga dos Combatentes do Cemitério Municipal da Marinha 
Grande;   

  
Presente a informação nº I/2205/2021, de 09 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 i) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela 
de Taxas do Município da Marinha Grande, na sua redação atual, pode isentar o pagamento 
das taxas devidas pelas inumações e exumações em sepulturas incluídas nos talhões 
reservados à Liga dos Combatentes e aos Bombeiros Municipais, no cemitério municipal da 
Marinha Grande.  
  
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea i) do nº 3 do artigo 14.º do  
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Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, na sua redação atual, a 
Câmara Municipal delibera, isentar o Núcleo da Liga dos Combatentes da Marinha 
Grande do pagamento da taxa devida pela exumação das ossadas de Delfim dos Santos 
Ferreira.  
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.  
 

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

685 - A Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, solicitou à Câmara 
Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização das atividades a 
seguir elencadas:  

-Licença especial de ruído para colocação de coluna de som na varanda do 1º andar da sede 
da Associação, com projeção de música alusiva ao Natal, nos 1, 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 
26, 31 de dezembro de 2021 e 1 de janeiro de 2022  

-Licença de ocupação de espaço público para a colocação de um pinheiro de Natal 
representativo da quadra Natalícia, no período de 1 de dezembro de 2021 a 6 de janeiro de 
2022, no passeio público junto à sede da Associação.  

Presente a informação nº I/2412/2021, de 16 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 às atividades supra identificadas, isentar a 
Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego das taxas devidas pela emissão da 
licença especial de ruído e pela licença de ocupação de espaço público.  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.  
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8. Isenção do pagamento de taxas – O Clube Atletismo de Marinha Grande 

686 - O Clube Atletismo de Marinha Grande, solicitou à Câmara Municipal a isenção do 
pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada:  

- 15º Corta-Mato Rota do Vidro, a realizar no Parque Mártires do Colonialismo no 
dia 05 de dezembro de 2021, das 08:30h às 13:30h;   
 
Presente a informação nº I/2386/2021, de 15 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, com sede no concelho da Marinha Grande, relativamente aos 
atos, factos ou atividades que se destinem diretamente à prossecução dos seus fins 
estatutários, 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 o Clube 
Atletismo de Marinha Grande das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e 
da licença para ocupação de espaço público para realização de atividades de caráter 
desportivo.  
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.  
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO 

9. APOIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE PARA A 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE RECREIO, CONSUMÍVEIS E OUTROS BENS 
PARA O FUNCIONAMENTO DAS RESPETIVAS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO E JARDINS DE INFÂNCIA. ANO LETIVO 2021/2022 

  
687 - Presente informação interna n.º 2128/2021 da Divisão Desenvolvimento da Cidadania, 
datada de 26/10/2021, referente à atribuição de apoio ao Agrupamento de Escolas Marinha 
Grande Nascente, para aquisição de material didático e outros bens, conforme competência 
que decorre da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, referente aos 1.º, 
2.º e 3.º períodos do ano letivo de 2021/2022. 
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Considerando que os montantes foram definidos em função dos elementos quantitativos de 
alunos e salas em funcionamento no referido Agrupamento para o ano letivo 2021/2022; 
 
Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui, nesta data, a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e Autoridade Tributária, conforme certidões que se encontram 
devidamente arquivadas na Divisão Administrativa e Financeira. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e tendo em conta que é da competência da 
Câmara Municipal apoiar atividades de natureza educativa, conforme disposto na alínea u) 
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, na sua redação atual, delibera 
atribuir ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, com sede na Rua Dr.ª 
Amélia Cândida, Ponto da Boavista, 2430- 053 Marinha Grande, nº fiscal 600 075 761, um 
subsídio no valor de 26.460,00€ (vinte seis mil quatrocentos e sessenta euros), referente 
ao 1.º, 2.º e 3.º período do ano letivo 2021/2022, destinado a comparticipar nas despesas 
de aquisição de material didático, de recreio e de consumíveis e outros bens, conforme 
descrito no mapa seguinte: 

 
VALORES DOS SUBSÍDIOS 

MAPA DEMONSTRATIVO POR SALA 

  
Total 

de 
salas 

Valor 
mensal 
por sala 

2021  

(3 meses) 

2022 

 (6 meses) 
Ação do Plano 

Sala de Pré-
Escolar 13 50,00 € 1.950,00€ 3.900,00€ 2019/A/62 

Sala de AAAF 7 100,00 € 2.100,00€ 4.200,00€ 2019/A/62 
Sala de 1º Ciclo 29 50,00 € 4.350,00€ 8.700,00€ 2019/A/65 

Sala de CAF 1 50,00 € 150,00€ 300,00€ 2019/A/65 
Mediatecas 3 30,00 € 270,00€ 540,00€ 2019/A/65 

Total 8.820,00€ 17.640,00€ 26.460,00€ 
      

MAPA DEMONSTRATIVO POR NÍVEL DE ENSINO 

  
2021 

 (3 meses) 

2022  

(6 meses) 
Total 

Agrupamento Nascente - JI 4.050,00€ 8.100,00€ 12.150,00€ 
Agrupamento Nascente - EB 4.770,00€ 9.540,00€ 14.310,00€ 

Total 8.820,00€ 17.640,00€ 26.460,00€ 
 
Estes apoios têm cabimento na rubrica 06/040305 das ações 2019/A/62 e 2019/A/65, 
conforme descrito no mapa acima. 
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Mais delibera que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 
obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objeto do apoio 
financeiro e a apresentar um relatório de receitas e despesas, complementado com cópia 
dos respetivos comprovativos de despesa, até 30 de novembro de 2022. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
  
 

10. APOIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VIEIRA DE LEIRIA PARA A AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DIDÁTICO DE RECREIO, CONSUMÍVEIS E OUTROS BENS PARA O 
FUNCIONAMENTO DAS RESPETIVAS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E 
JARDINS DE INFÂNCIA. ANO LETIVO 2021/2022  
 

688 - Presente informação interna n.º 2129/2021 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, datada de 26/10/2021 referente à atribuição de apoio ao Agrupamento de 
Escolas Vieira de Leiria, para aquisição de material didático e outros bens, conforme 
competência que decorre da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
referente aos 1.º, 2.º e 3.º períodos do ano letivo de 2021/2022. 
 
Considerando que os montantes foram definidos em função dos elementos quantitativos de 
alunos e salas em funcionamento no referido Agrupamento para o ano letivo 2021/2022. 
 
Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui, nesta data, a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e Autoridade Tributária, conforme certidões que se encontram 
devidamente arquivadas na Divisão Administrativa e Financeira. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e tendo em conta que é da competência da 
Câmara Municipal apoiar atividades de natureza educativa, conforme disposto na alínea u) 
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, na redação atual, delibera 
atribuir ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, com sede na Rua D. António Luís 
Pereira Coutinho, Apartado 6, 2431- 909, Vieira de Leiria, n.º fiscal 600 076 270, um 
subsídio no valor de 8.820.00€ (oito mil oitocentos e vinte euros), referente ao 1.º, 2.º e 
3.º período do ano letivo 2021/2022, destinado a comparticipar nas despesas de aquisição 
de material didático, de recreio e de consumíveis e outros bens, conforme descrito no 
mapa seguinte: 
 
 
 

VALORES DOS SUBSÍDIOS 
MAPA DEMONSTRATIVO POR SALA 

  Total de 
salas 

Valor 
mensal por 

sala 

2021 (3 
meses) 

2022 (6 
meses) 

Ação do 
Plano 

Sala de Pré-Escolar 4 50,00 € 600,00€ 1.200,00€ 2019/A/62 
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Sala de AAAF 2 100,00 € 600,00€ 1.200,00€ 2019/A/62 
Sala de 1º Ciclo 10 50,00 € 1.500,00€ 3.000,00€ 2019/A/65 

Sala de CAF 1 50,00 € 150,00€ 300,00€ 2019/A/65 
Mediatecas 1 30,00 € 90,00€ 180,00€ 2019/A/65 

Total 2.940,00€ 5.880,00€ 8.820,00 € 
MAPA DEMONSTRATIVO POR NÍVEL DE ENSINO 

  2021 (3 
meses) 

2022 (6 
meses) Total 

Vieira de Leiria JI 1.200,00 €  2.400,00 €  3.600,00 € 
Vieira de Leiria EB 1.740,00 €  3.480,00 €  5.220,00 € 

Total 2.940,00 €  5.880,00 €  8.820,00 € 
 
 
Estes apoios têm cabimento na rubrica 06/040305 das ações 2019/A/62 e 2019/A/65, 
conforme descrito no mapa acima. 
 
Mais delibera que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 
obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objeto do apoio 
financeiro e a apresentar um relatório de receitas e despesas, complementado com cópia 
dos respetivos comprovativos de despesa, até 30 de novembro de 2022. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

11. APOIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE PARA A 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE RECREIO, CONSUMÍVEIS E OUTROS BENS 
PARA O FUNCIONAMENTO DAS RESPETIVAS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO E JARDINS DE INFÂNCIA. ANO LETIVO 2021/2022  
 

689 - Presente informação interna n.º 2408/2021 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, datada de 16 de novembro de 2021, referente à atribuição de apoio ao 
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, para aquisição de material didático e 
outros bens, conforme competência que decorre da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, referente aos 1.º, 2.º e 3.º períodos do ano letivo de 2021/2022. 
 
Considerando que os montantes foram definidos em função dos elementos quantitativos de 
alunos e salas em funcionamento no referido Agrupamento para o ano letivo 2021/2022; 
 
Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui, nesta data, a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e Finanças, conforme certidões que se encontram devidamente arquivadas 
na Divisão Administrativa e Financeira. 
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A Câmara Municipal apreciou a informação e tendo em conta que é da competência da 
Câmara Municipal apoiar atividades de natureza educativa, conforme disposto na alínea u) 
do nº 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, na sua redação atual, delibera 
atribuir ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, com sede na Rua Professor 
Alberto Nery Capucho, 2430- 231 Marinha Grande, nº fiscal 600 067 768, um subsídio no 
valor de 28.260,00€ (vinte oito mil duzentos e sessenta euros), referente ao 1.º, 2.º e 3.º 
período do ano letivo 2021/2022, destinado a comparticipar nas despesas de aquisição de 
material didático, de recreio e de consumíveis e outros bens, conforme descrito no mapa 
seguinte: 

 
VALORES DOS SUBSÍDIOS 

MAPA DEMONSTRATIVO POR SALA 
 

  Total de 
salas 

Valor mensal 
por sala 2021 (3 meses) 2022 (6 meses) Ação do Plano 

Sala de Pré-Escolar 17 50,00 € 2.550,00€ 5.100,00€ 2019/A/62 
Sala de AAAF 8 100,00 € 2.400,00€ 4.800,00€ 2019/A/62 

Sala de 1º Ciclo 26 50,00 € 3.900,00€ 7.800,00€ 2019/A/65 
Sala de CAF 2 50,00 € 300,00€ 600,00€ 2019/A/65 
Mediatecas 3 30,00 € 270,00€ 540,00€ 2019/A/65 

Total 9.420,00€ 18.840,00€ 28.260,00€ 

      

MAPA DEMONSTRATIVO POR NÍVEL DE ENSINO 
  2021 (3 meses) 2022 (6 meses) Total 

Agrupamento Poente - JI 4.950,00 € 9.900,00 € 14.400,00 € 
Agrupamento Poente - EB 4.470,00 € 8.940,00 € 13.860,00 € 

Total 9.420,00 € 18.840,00 € 28.260,00 € 
 
Estes apoios têm cabimento na rubrica 06/040305 das ações 2019/A/62 e 2019/A/65, 
conforme descrito no mapa acima. 
 
Mais delibera que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 
obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objeto do apoio 
financeiro e a apresentar um relatório de receitas e despesas, complementado com cópia 
dos respetivos comprovativos de despesa, até 30 de novembro de 2022. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

12. DESPACHO N.º 428/2021. CONSELHOS GERAIS DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS. 
Presente informação n.º 03/2021 de 10 de novembro de 2021, referindo que nos termos do 
n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua redação atual, “Os 
representantes do município são designados pela câmara municipal, podendo esta delegar 
tal competência nas juntas de freguesia”. 
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Considerando que em reunião de Câmara de 25 de outubro de 2021 o órgão executivo 
deliberou delegar a competência prevista na alínea mm) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL de 
«designar os representantes do Município nos Conselhos gerais» no Presidente da Câmara. 
 
Considerando que o Sr. Presidente da Câmara, através do seu Despacho n.º 428/2021, de 10 
de novembro, determinou o seguinte: 
 
“No uso da competência delegada em reunião de câmara de 25 de outubro de 2021, nos 
termos do n.º1 do art.º 34.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
75/2013, de 12 de setembro, atualizada, quanto à designação dos representantes do 
Município nos Conselhos locais, prevista na alínea mm) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL e para 
efeitos do n.º 3 do Art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, determino que os 
representantes do Município nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas sejam os 
seguintes: 
 
1. Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente: 
· Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro – Vereadora com o pelouro da educação; 
· Pedro Jerónimo – Chefe de Divisão da Divisão de Educação 
· Cristina de Jesus e Sousa – Presidente da Junta de Freguesia de Marinha Grande 
 
2. Conselho Geral do Agrupamento Marinha Grande Nascente 
· Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro – Vereadora com o pelouro da educação; 
· Cristina de Jesus e Sousa – Presidente da Junta de Freguesia de Marinha Grande 
 
3. Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria 
· Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro – Vereadora com o pelouro da educação; 
· Álvaro Pinto Cardoso – Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria. 
 
Dê-se conhecimento ao órgão executivo, aos nomeados e aos respetivos Presidentes dos 
Conselhos Gerais.” 
 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento.  
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

13. CANDIDATURAS AOS APOIOS FINANCEIROS. REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO 
AO DESPORTO FEDERADO. AUDIÊNCIA PRÉVIA 

 
690 - Presente informação interna n.º 2384/2021 da Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, datada de 15 de novembro de 2021, referente à apresentação do relatório de 
análise da comissão de avaliação das candidaturas do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Desporto Federado (RMADF). 
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Considerando que no dia 01 de fevereiro de 2021 foi publicado o Regulamento Municipal de 
Apoio ao Desporto Federado (RMADF), publicado no Aviso n.º 2063/2021, de 1 de fevereiro; 
 
Considerando que o valor do apoio financeiro a atribuir resulta da aferição do número de 
atletas inscritos nas associações/federações, em função de cada uma das modalidades 
desportivas, escalões, equipas, majorações e a participação nos diversos campeonatos, com 
base nos documentos oficiais das respetivas associações e federações das diferentes 
modalidades. 
 
Considerando o ponto 1 do artigo 18.º do RMADF, os apoios financeiros ficam limitados pela 
previsão em rubrica orçamental própria; 
 
Considerando o ponto 2 do artigo 18.º do RMADF as candidaturas apresentadas, apontam 
para valores globais superiores aos montantes fixados nos termos do n.º 1, no montante 
previsto de 398.055,00€, a verba a atribuir a cada associação ou clube foi reduzida de forma 
proporcional (12,072%), até se atingir a verba inscrita em orçamento, na ação 2018/A/187 
de 350.000,00€. 
 
Considerando que, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, compete à Câmara Municipal “… apoiar 
atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 
das doenças”. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e tendo em consideração a competência 
própria referente ao apoio às atividades de natureza desportiva, conforme disposto na 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, delibera aprovar o projeto de deferimento dos apoios até aos limites 
indicados no Anexo I da deliberação, com referência aos montantes indicados e calculados 
nos termos do Regulamento e da verba que o Município determinou para o apoio ao 
desporto federado no corrente ano, conforme anexo I. Mais delibera notificar os 
interessados da intenção de deferimento dos apoios querendo, no prazo de 10 dias, 
pronunciarem-se sobre a presente deliberação, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do 
Código do Procedimento Administrativo. 
 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor e 2 abstenções das Sras. 
Vereadoras da CDU que proferiram a seguinte declaração de voto: 
 
“Abstivemo-nos porque temos algumas dúvidas no que diz respeito aos valores que estão 
inscritos neste quadro de clubes. 
Compreendemos que a rubrica orçamentada de 350 000,00€, era a que estava orçamentada, 
mas também sabemos que a Câmara tem nas suas mãos, a possibilidade de alterar estas 
rubricas e, portanto, preencher as necessidades dos clubes. 
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Todos admitimos ao longo do tempo que aqui estamos, que os clubes prestam um 
verdadeiro serviço público e tememos que com esta amputação, possa estar em causa a 
prestação deste serviço por parte dos mesmos. 
Vamos ficar a aguardar pelo resultado da audiência prévia para depois em sede de 
deliberação final, tomarmos então a nossa posição. 
Estes são os motivos que justificam a nossa abstenção.“ 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL 

14. DESPACHO N.º 430/2021. PROTOCOLO DE PARCEIRIA ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR 
II 

Presente informação n.º 2349/2021 de 11 de novembro de 2021, relativo à apreciação 
técnica do pedido de parceria para a candidatura ao projeto “Santana – Equipas de Rua” 
integrado no Programa de Respostas Integradas (PRI) – eixo de intervenção Redução de 
Riscos e Minimização de Danos (RRMD), apresentado pela Associação Novo Olhar II. 
 
Presente Protocolo de Parceria, de 15 de novembro, celebrado com a Associação Novo 
Olhar II. 
 
Considerando que em reunião de Câmara de 25 de outubro de 2021, o órgão executivo 
deliberou, delegar a competência prevista na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL. 
 
Considerando que o Sr. Presidente da Câmara, através do seu Despacho n.º 4230/2021, de 
15 de novembro, determinou o seguinte: 
 
“O Protocolo tem em vista apoiar a «Associação Novo Olhar II», Instituição Particular de 
Solidariedade Social, no âmbito do Aviso n.º 12/2021 de 29 outubro de 2021, publicitado no 
site do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), 
referente ao processo de candidatura a financiamento público aos projetos que constituem o 
Programa de Respostas Integradas do território Marinha Grande, promovido pelo Ministério 
da Saúde, através do SICAD, Eixo de Intervenção da Redução de Riscos e Minimização de 
Danos. 
 
A Associação Novo Olhar é a única Instituição Particular de Solidariedade Social do concelho 
da Marinha Grande que faz intervenção nesta área, através do «Projeto Santana - Equipas 
de Rua». 
 
Considerando: 
 

a) as atribuições dos municípios previstas nas alíneas g) e h) do n.º 2 do artigo 23.º, do 
ANEXO I, na sua atual redação, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (adiante 
designado por «ANEXO I, à Lei 75/2013»); 
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b) que compete às Câmara Municipais, nos termos da alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º, 

do ANEXO I, à Lei 75/2013, «Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse 
municipal, em parceria com entidades da administração central»; 

c) que o «Projeto Santana – Equipas de Rua» se revela de interesse municipal, tanto 
em matéria de saúde como ação social; e, 

d) o facto de o protocolo em apreço se revestir de mera parceria, sem implicação com 
custos para o Município da Marinha Grande; 
 
APROVO os termos do Protocolo em apreço, que faz parte integrante do presente despacho 
para todos os efeitos legais, no âmbito da competência que me foi delegada pela Câmara 
Municipal da Marinha Grande (CMMG), na reunião do dia 25.10.2021, prevista na alínea r) 
do n.º 1 do art.º 33.º do ANEXO I, à Lei 75/2013, atualizada, e 
 
MAIS DETERMINO que se notifique a «Associação Novo Olhar II», se proceda à assinatura do 
protocolo e se dê conhecimento à CMMG, na próxima reunião deste órgão executivo. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento.  
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

15. REQUALIFICAÇÃO DA RUA SOLDADO ADRIANO MARIA ALEXANDRE – MOITA 
_MARINHA GRANDE – CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO COM 90,40M², POR 
RUI PEREIRA SALGUEIRO UNIPESSOAL, LDA 

 
691 - Para a execução da requalificação da rua Soldado Adriano Maria Alexandre da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, foram realizados os contactos necessários à 
efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de contacto, que foi 
assinada pelos intervenientes, para cedência de parcela de terreno necessária, do prédio 
rústico, propriedade de Rui Pereira Salgueiro Unipessoal, Ld.ª, que confronta a norte com 
Estrada Municipal, a sul com Alexandre Vicente da Silva, a nascente com caminho público e 
a poente com José Coelho, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 608 e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 1700. 
O proprietário do imóvel, concordou com a cedência da parcela de terreno com 90,40m² e 
solicitou que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a reposição do 
muro no novo alinhamento, que o mesmo seja rebocado e pintado a cor branca, com 0,80m 
acima da cota do passeio, a construir nos pilares em betão de 3 em 3 metros com negativos 
para fixação do futuro gradeamento, com 0,70m de altura, e com uma entrada de 3m na 
extrema sul da propriedade. Esta parcela de terreno deverá ser contabilizada para efeitos 
de índice de construção em futura edificação. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de parcela 
de terreno de 90,40m², do prédio rústico propriedade de Rui Pereira Salgueiro Unipessoal,  
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Ld.ª, inscrito na respetiva matriz, sob o artigo n.º 608 e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Alcobaça sob o n.º 1700, que confronta a norte com Estrada Municipal, a sul com 
Alexandre Vicente da Silva, a nascente com caminho público e a poente com José Coelho, 
para execução da Requalificação da rua Soldado Adriano Maria Alexandre, que passa a 
integrar o domínio público, obrigando-se à reposição do muro no novo alinhamento, 
devendo o mesmo ser rebocado e pintado a cor branca, com 0,80m acima da cota do 
passeio, a construir nos pilares em betão de 3 em 3 metros com negativos para fixação de 
futuro gradeamento com 0,70m de altura, com uma entrada de 3m na extrema sul da 
propriedade. 
Mais delibera que esta parcela de terreno seja considerada para efeitos de cálculo do índice 
de construção em futura edificação, conforme consta da ficha anexa, datada de 06/07/2021, 
elaborada pelos serviços técnicos camarários, assinada pelo proprietário e pela então 
Presidente da Câmara Municipal, Cidália Ferreira, que aqui se dá por reproduzida, devendo o 
proprietário, na sequência desta cedência, promover a atualização da respetiva área junto 
dos serviços públicos competentes. 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

16. EXECUÇÃO  DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DAS TRUTAS – FASES 3 E 
4 – CEDÊNCIA DE PASSAGEM DE COLETOR 

 
692 - Para a execução da rede de águas residuais domésticas das Trutas – Fases 3 e 4,foram 
realizados os contactos necessários à efetivação do acordo, tendo-se nesta sequência 
elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para passagem do 
coletor no terreno do prédio urbano propriedade de António Franco Vicente, que confronta 
a norte e sul com António de Sousa Vicente, a nascente com rua 52 e a poente com João de 
Sousa e Outro, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 7715. O proprietário do imóvel, 
autoriza a passagem do coletor na sua propriedade, sem contrapartidas. 
 
Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência do proprietário, de acordo com a 
ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com caráter 
permanente e não oneroso, de um coletor no prédio urbano, inscrito na respetiva matriz 
sob o artigo n.º 7715, que confronta a norte e sul com António de Sousa Vicente, a 
nascente com rua 52 e a poente com João de Sousa e Outro, para a execução da Rede de 
Águas Residuais Domésticas das Trutas – Fases 3 e 4, conforme consta da ficha anexa, 
datada de 22/06/2021, elaborada pelos serviços técnicos camarários, assinada pelo 
proprietário e pela então Presidente da Câmara Municipal, Cidália Ferreira, que aqui se dá 
por reproduzida. 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 18h10. 

 
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.  

 




