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Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, no Salão Nobre, reuniu a Câmara 
Municipal da Marinha Grande, sob a presidência da Vice-Presidente, Ana Isabel de Jesus Alves 
Monteiro, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Ana Laura Lopes Rogério Baridó; 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• João Emanuel de Brito Filipe; 

• António Fragoso Henriques; 

• Lara Marques Lino. 
 
A Sr.ª Vice-Presidente abriu a reunião pelas 14:00 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 

   O Sr. Presidente não esteve presente por se encontrar numa conferência, em representação 
do Município. 

 
Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na votação 

dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação se 
mencione expressamente a causa do impedimento. 

 

 
  

 
 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

1. D. Ana Mafalda Galo Romão – reside numa habitação social, sita na Avenida da 
Liberdade, Bloco M/L, que tem más condições, pois chove dentro de casa. 
Já falou com a assistente social para mudar de habitação e espera desde 2018.  
Pede que o assunto seja resolvido com a maior brevidade, caso contrário tomará 
outras medidas. 
 

2. Sr. Júlio Franco Rosa – pretende abordar os seguintes assuntos: 

• não utilização do pequeno elevador da Biblioteca Municipal; 

• passeios danificados junto à Escola Primária de Casal do Malta. 
 

3. Sr. Virgílio Sousa Gregório – pretende abordar os seguintes assuntos: 

• Que a intervenção do público passe para 2º plano; 

• Que a quadra natalícia passe também por este executivo, não só do executivo 
anterior, para se sentirem algumas melhorias; 

• O mau aspeto da colocação da tenda dos Bombeiros Voluntários em frente à 
CMMG. Não é a melhor árvore de Natal! 
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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 434/2021 – Designação de Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação. 
 
GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

2. CONSTITUIÇÃO DE 2ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE NA ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE 
3. CONSTITUIÇÃO DE 2.ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE NA ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

4. Resumo de Tesouraria do dia 29 de novembro de 2021 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

5. Req.º n.º 77/21, datado de 2021/01/25 - Proc.º n.º 16/21, datado de 2021/01/25 – 
VÍTOR MANUEL DUARTE REI 

6. Req.º n.º 707/21, datado de 2021/09/06 - Proc.º n.º 229/21, datado de 2021/09/06 – 
GUILHERMINO SILVA OLIVEIRA 

7. Req.º n.º 857/21, datado de 2021/10/19 - Proc.º n.º 261/21, datado de 2021/10/19 – 
ANTÓNIO MARTINS VARAJÃO – CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE 

8. Conhecimento à Câmara Municipal dos processos de operações urbanísticas alvo de 
decisão do Sr. Presidente no uso das competências delegadas em Reunião de Câmara 
de 25 de outubro 2021 
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DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

9. “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349 – CP Nº 17/2021” – 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 

10. Isenção do pagamento de taxas – Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

11. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS – ESCOLAS DO 1.º 
CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE 
NASCENTE – ANO LETIVO 2021/2022– 1.ª FASE 

12. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS – ESCOLAS DO 1.º 
CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE 
POENTE – ANO LETIVO 2021/2022– 1.ª FASE 

13. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS – ESCOLAS DO 1.º 
CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA – 
ANO LETIVO 2021/2022– 1.ª FASE 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

14. CONCURSO PARA CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO PRIVATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS DO 
DOMÍNIO PÚBLICO MARÍTIMO (DPM) – INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO SIMULTÂNEA DE 
EQUIPAMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS E DE UM APOIO DE PRAIA SIMPLES, NA 
UNIDADE BALNEAR N.º 08, IDENTIFICADA NO PLANO DE PRAIA, DA PRAIA 
DENOMINADA “PEDRAS NEGRAS” - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

1. D. Ana Mafalda Galo Romão – reside numa habitação social, sita na Avenida da 
Liberdade, Bloco M/L, que tem más condições, pois chove dentro de casa. 
Já falou com a assistente social para mudar de habitação e espera desde 2018.  
Pede que o assunto seja resolvido com a maior brevidade, caso contrário tomará 
outras medidas. 

 
Apesar de inscrita, a munícipe não esteve presente. 
 
 

2. Sr. Júlio Franco Rosa – abordou os seguintes assuntos na sua intervenção, que 
entregou e que se anexa à presente ata: 
 

1) Na reunião de 2 de novembro referiu-se às escadas sem corrimão e á ausência de 
rampa para acesso a deficientes na Biblioteca, no edifício da Resinagem, por não se 
ter apercebido da existência de um pequeno elevador. 

2) Por essa razão quer repor a verdade, retirando o que disse e apresentando as suas 
desculpas. 

3) No entanto esse equipamento não está disponível para ser utilizado, porque a 
chave estará na posse de um funcionário que não a disponibiliza. Na semana 
passada foi à Biblioteca 3 vezes e nunca este equipamento esteve disponível. Por 
isso pede que se ponha cobro a tamanha irregularidade. 

4) Na sexta-feira esteve na Biblioteca e como não utiliza as escadas de acesso ao 1.º 
andar, por não terem corrimão, desceu pelo elevador de serviço, mas teve azar, 
ficando retido dentro dele, por avaria, durante cerca de 1 hora. 

5) Mora frente à Escola Primária de Casal do Malta e verifica constantemente que os 
camiões que vão descarregar produtos para a cozinha da escola danificam os 
passeios. Há cerca de 2/3 meses foram danificados e arranjados e agora já estão de 
novo danificados, pelo que pede a sua manutenção por parte da autarquia, antes 
que a situação se agrave. 

 
 

3. Sr. Virgílio Sousa Gregório – abordou os seguintes assuntos na sua intervenção: 
 

1) Desejou Boas Festas a todo o município e que o lixo seja bem conservado. 
2) Sugeriu que a intervenção do público passe para mais tarde, para ter mais tempo 

para almoçar. 
3) Já aqui falou sobre uma aluna que foi a melhor aluna da Escola Pinhal do Rei, que é 

de famílias humildes, mas que não tem conseguido ter apoio para prosseguir os 
estudos. 
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4) Viu no jornal semanário de 03/12/2021 um artigo onde se refere que a Câmara 
Municipal de Viana do Castelo recebeu, por protocolo, pinheirinhos do ICNF. 
Espera que o embelezamento da nossa Praça, com pinheiros de Natal, não seja 
alvo de furto ou vandalismo. Contudo, referiu o mau aspeto da colocação da tenda 
dos Bombeiros Voluntários em frente à CMMG. Não é a melhor árvore de Natal! 

5) Na Estrada 242 vão ser instaladas bombas da BP, e constatou que as águas que 
vêm de lá para a estrada não têm escoamento e avançaram demasiado para a 
estrada. 

 
 
4. Uso abusivo de estacionamento público – a transmissão da reunião foi suspensa para 

que um munícipe apresentasse o assunto, de forma sigilosa.  
Trata-se do uso de um estacionamento público de forma abusiva por parte de uma 
pessoa que tem dois carros. Já falou com a PSP, mas dizem que é com a Câmara, só que 
o local não tem pinturas. 
 

Foi-lhe respondido que deverá pedir formalmente o uso de um lugar para deficientes, 
dado que está a tratar da documentação. 
As pinturas dos lugares vão ser efetuadas.  

 
 
A transmissão da reunião foi retomada com a intervenção do seguinte munícipe: 
 
 

5. Sr. Carlos Rosa – abordou 3 questões na sua intervenção: 
 

1) Em 2015 fez uma participação de uma senhora que estava a construir junto à sua 
propriedade e que seria ilegal. Tratava-se da construção de um muro que foi feito 
dentro da propriedade da sua família. Chamou a fiscalização, e em 2017 a obra foi 
embargada, mas a senhora continuou a construir, vedou o terreno e essa questão vai 
ser resolvida por si em Tribunal. Sabe que a senhora pagou uma coima.  
Agora soube que entregou mais um requerimento para mais uma construção dentro 
do seu terreno. Falou com a Dr.ª Inês Marrazes, que lhe disse que iria ser dada a 
licença. O anterior Vereador Carlos Caetano disse-lhe que deixou tudo preparado para 
a anterior Presidente da Câmara assinar a demolição. 
Quer que a Câmara tome atenção à situação, que poderá vir a ser muito grave. 

2) A Rua da Quinta, que tem cerca de 130 metros, está em péssimo estado, e há 2 anos 
que vem pedindo a reparação. Foi-lhe dito que estava incluída num concurso. 

3) Na rua em frente ao “Bar Mito”, na Ordem, a Praceta não está alinhada com o 
arruamento, o que tem causado o rebentamento de pneus.  
Pede que a situação seja vista pelos técnicos, assim como a colocação de uma 
passadeira de relevo, para diminuir a velocidade no local. 
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Terminadas as intervenções, a Sr.ª Vice-Presidente respondeu o seguinte: 
 

→ Sr. Júlio Rosa – vai verificar o que aconteceu com a avaria do elevador.  
Sobre o elevador de acesso às escadas vai ver a questão da chave. 

→ Sr. Virgílio – sobre o prémio da aluna, informou que no dia 25 de novembro reuniu com 
o Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, onde foi colocada por si a 
questão, e foi-lhe dito que a Escola de Enfermagem onde a aluna foi distinguida com 
um prémio, terá enviado um e-mail para a Diretora do Agrupamento, a que a Direção 
não teve acesso. 
Sobre o escoamento de águas, que se insere no âmbito do licenciamento, vai deixar 
para o Sr. Presidente. 
Tomou nota das observações sobre a Câmara Municipal de Viana do Castelo. São boas 
práticas. 

→ Sr. Carlos Rosa – vai inteirar-se sobre a sua situação pessoal e depois pronunciar-se-á, 
assim como em relação aos outros dois pontos, cuja resposta dará mais tarde. 

 
 

A Sr.ª Vereadora Laura Baridó esclareceu o Sr. Virgílio sobre a colocação da tenda dos 
Bombeiros na Praça, e agradeceu a colaboração de todos os envolvidos neste rastreio. 
 
 

A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho deixou as seguintes notas sobre a intervenção do 
público: 
 

→ Sr. Júlio – a sua intervenção teve o mérito de alertar para as situações. 

→ Sr. Virgílio – sensibilizou-a que haja alunos do nosso concelho que sentem grandes 
dificuldades quando vão estudar para fora. A CDU tem alertado para a constituição de 
uma bolsa para ajudar alunos de mérito e que sejam carenciados. 
Sobre as novas bombas da BP espera que haja fiscalização, assim como na situação 
descrita pelo Sr. Carlos Rosa. 

→ Em relação ao munícipe que interveio de forma anónima, referiu que a situação é 
simples de resolver com as pinturas no chão, e a criação de lugar para deficientes 
também se resolve com a documentação. 

 
 

O Sr. Vereador João Brito respondeu o seguinte: 
 

→ Sr. Júlio – vai analisar no local a situação dos paralelos soltos junto à escola de Casal do 
Malta. 

→ Sr. Virgílio – agradeceu o alerta sobre a drenagem das novas bombas, que irá ver com 
os serviços. 

→ Sr. Carlos Rosa – em relação à Rua da Quinta, vai ver com os serviços para saber se há 
algum projeto e se é necessária alguma intervenção de fundo ou se é só pavimento. 
Sobre a Praceta, vai também analisar tecnicamente. 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
A Sr.ª Vice-Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de 
intervir durante este período. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos e questionou o seguinte: 
 

• O BUPI tem tido muita adesão? 

• Iluminação de Natal: até onde vai chegar? Pode-se estender a outras ruas? 

• Largo N. Sr.ª da Ajuda, na Passagem: está parado há cerca de 1 mês. E o buraco, que 
tem quase um ano, para quando a reparação? 

• Lixo no mercado da Vieira: mostrou fotos e referiu que houve um munícipe que já fez 
reclamação e não obteve resposta. O que se passa? 

• Iluminação no Estádio Municipal: viu a transmissão televisiva de um jogo e notava-se a 
falta de iluminação. É um problema antigo, e deixa o alerta para ser visto. 

• Pista Atlântica: necessita de limpeza. 

• Reunião com o ACM: o que se adiantou? 

• Subsídio de penosidade: o que se adiantou? 

• Reunião com o SLM: o que se adiantou? 

• Estratégia local de habitação: qual o ponto de situação? 

• FEMACE: já foi pago aos comerciantes? 
 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos e referiu o seguinte: 
 

• E-mail’s de munícipes 

→ 16/11/2021: estacionamento indevido, pede que analisem. 

→ Agosto/2021, SOREP: tem um sinal de estacionamento proibido, pedem que se 
excecione o acesso aos funcionários para não terem que dar uma volta grande. 

→ SLM: a Vereadora Alexandra já questionou. 

→ 19/10/2021: manilhas na Rua das Andorinhas, de que tem vindo a falar. Essa 
reparação foi feita e também foi feito um pequeno ajardinamento, e na altura 
disseram à munícipe que iria ser feita uma intervenção paisagística mais profunda. 
Quer saber se é assim. 

• Alerta: viu nas redes sociais um alerta de uma senhora sobre caixotes do lixo na Rua 
João Pereira Venâncio e Rua Manuel Pereira Roldão, em frente ao restaurante 
“Papadoc”, o que cria uma situação desagradável. Deveriam ser caixotes de 
profundidade. 

• Passadeira frente ao Parque da Mobil e que vai para o Parque Mártires: deveria ser 
elevada, porque os carros ganham muita velocidade. 
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• TUMG: referiu o artigo do ex-Vereador Carlos Caetano, sobre o facto de a Câmara 
ainda não ter contratualizado os transportes escolares para 2022. Soube que a 
requisição já foi feita, só que para 6 meses. Porquê? 
E porque é que a Câmara deixou o concurso para tão tarde? 
 
 

O Sr. Vereador António Fragoso cumprimentou todos e referiu o seguinte: 
 

• Deixou o aviso sobre a passagem da depressão “Barra”, amanhã e quarta-feira. 

• Transportes gratuitos para Combatentes: a Diretora da TUMG informou-o que isso já 
está a ser feito para os nossos Combatentes. 

• Sobre a situação do estacionamento que a Vereadora Lara não quis detalhar, informou 
que está a analisar e a acompanhar. 

• SOREP: já foi decidido colocar a placa a excecionar, mas vai ser reanalisado, porque 
poderá haver riscos. 
 

 
A Sr.ª Vereadora Laura Baridó cumprimentou todos e referiu o seguinte: 
 

• Pandemia: há muitos casos na Marinha Grande, mas felizmente a taxa de vacinação é 
elevada. 

• Na Marinha Grande não há nenhuma farmácia aderente aos testes rápidos gratuitos. A 
Câmara vai criar um centro de testagem gratuito e será divulgado na página de 
internet. 

• A partir do dia de hoje já há uma resposta para os munícipes sem médico de família, 
basta dirigirem-se ao SAP. Ainda não é a resposta definitiva, mas vem solucionar o 
problema de cerca de 2.000 doentes. 

 
 
O Sr. Vereador João Brito cumprimentou todos e respondeu o seguinte: 
 

• Resposta à Vereadora Alexandra: em relação às questões sobre a Passagem informou 
que tudo tem projetos, que tiveram de ser retificados e irão para a Divisão Jurídica. 

• Em relação ao lixo também constatou a situação, e grande parte já foi transportado 
para a Valorlis. 
Amanhã tem uma reunião com a Valorlis para tentar arranjar uma solução para a 
recolha dos monos, de que também já falou com o Presidente da Junta. 

• Iluminação do Estádio: já falou da situação com o Eng.º Telmo, e trata-se até de uma 
questão de eficiência energética. 

• Limpeza da pista Atlântica: vai averiguar, pois pensava que já estava resolvida. 

• SOREP: como o Vereador Fragoso referiu, tem que se aprovar uma nova deliberação, 
porque aquela solução não é segura. Está a ser analisado. 

• Rua das Andorinhas: registou e vai analisar. 
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• Lixo junto ao “Papadoc”: é também um dos assuntos a tratar com a Valorlis. 

• Passadeira na Av.ª Dr. José H. Vareda: é uma passadeira perigosa. A ciclovia vai passar 
por ali e com ela vão ser colocados semáforos. 

 
 
A Sr.ª Vice-Presidente respondeu o seguinte às questões colocadas pelos Srs. Vereadores: 
 

• BUPI: em outubro houve 36 registos e em novembro 99 registos. 

• Iluminação de Natal: pediu para ser avaliada a extensão da rua a iluminar e a empresa 
está a ver com a DDC essa possibilidade, que espera conseguir. 

• SCM: já reuniu com o clube, têm algumas preocupações, que agora não vai 
particularizar. Salientou a questão do contrato, que vai terminar. 

• SLM: tem reunião agendada para amanhã. 

• Estratégia local de habitação: houve adjudicação no mês de novembro, é urgente 
porque pode dar acesso a financiamentos. A empresa é a mesma que está com a 
revisão do PDM. 

• FEMACE: já há bastantes pagamentos feitos, são praticamente todos. 

• TUMG: com os instrumentos de gestão virá também a reunião o mandato 
discriminado.  
O plano de transportes tem que ser aprovado no órgão em abril, para o ano letivo. A 
Câmara não o fez, mas conta fazê-lo para o próximo ano letivo. É uma obrigação legal. 
Em relação aos transportes eles são para o ano civil e isso vai ser feito.  
 

• Respostas que o Sr. Presidente lhe pediu para transmitir: 
 

→ Transportes gratuitos aos Combatentes: já foi informado pelo Vereador Fragoso. 
Também já há as bandeiras. 

→ Vai ser efetuada a limpeza do chão e a colocação de fibra ótica na Biblioteca. 

→ Alteração ao Regimento: conta elaborar a proposta de alteração das reuniões 
ordinárias para as 14:00 horas, e também será analisado o enquadramento da 
sugestão do Sr. Virgílio. 

→ Calendário das reuniões para 2022: fica como foi proposto, pois não houve 
alterações. 

→ Lotes do Sr. Artur Oliveira: vão ser construídas as infraestruturas exigidas pelo 
Tribunal. A rua está a ser novamente rasgada. 

→ Casas de banho nas Conservatórias: está a ser analisado. 

→ Serviço urbanístico: está a ser feito trabalho de recuperação, e de 25 de outubro a 
25 de novembro foram tramitados: 
➢ 289 processos urbanísticos; 
➢ 248 atendimentos; 
➢ 49 gestores de processos; 
➢ 48 processos concluídos e deferidos; 
➢ 25 novos processos entrados. 
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• AAAF’s e CAF’s: a empresa vai ser notificada dos incumprimentos. 

• Sobre o monumento: reuniu com a empresa, foi uma equipa ao norte para ver, as 
peças não vão estar prontas no dia 18 de janeiro, e a empresa vai ser notificada sobre o 
incumprimento.  

 
 
 
 

 

 
 
Seguidamente a Sr.ª Vice-Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia e 
interrompeu a reunião, para um breve intervalo, das 15:30 horas às 15:55 horas. 
 
 

 

 
 
 
 

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

1. Despacho n.º 434/2021 – Designação de Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação. 
 
Para os devidos efeitos, o Senhor Presidente da Câmara, deu conhecimento ao órgão 
executivo, que através do seu despacho n.º 434/2021, de 18 de novembro, designou para 
secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, o licenciado João Miguel de Almeida Carriço. 
 
O despacho produz efeitos a 22 de novembro de 2021. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
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GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
 
 

2. CONSTITUIÇÃO DE 2ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE NA ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MARINHA GRANDE 
 
693 - Considerando a informação do Serviço Municipal de Proteção Civil, I/2517/2021, que se 
anexa e onde consta que a constituição da 2.ª Equipa de Intervenção Permanente (EIP) no 
corpo de Bombeiro da Marinha Grande é uma importante mais valia para o socorro da 
população do concelho. 
 
Tendo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) atribuído à Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande (AHBVMG) a constituição da 2.ª EIP, 
a começar a 1 de janeiro de 2022, com duração de 3 anos, renovável automática e 
sucessivamente por igual período caso não seja resolvido por qualquer das partes. 
 
Considerando a inscrição da ação 2021/A/28, Equipas de Intervenção Permanente – Protocolo 
ANEPC/CMMG/AHBVMG, nos Instrumentos Previsionais de 2021 com uma dotação de 42.500 
euros em cada um dos anos de 2022, 2023 e 2024 com a aprovação da 16.ª Modificação – 5.ª 
Revisão na sessão da Assembleia Municipal de 19/11/2021 e a autorização prévia para a 
assunção de compromissos plurianuais concedida pela Assembleia Municipal na mesma sessão. 
 
Apreciado o assunto, a Câmara Municipal delibera, nos termos da competência prevista na 
alínea r), do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual: 
 

1. Aprovar a minuta de protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal da Marinha 
Grande, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, para a constituição de 
uma 2.ª EIP nesta Associação Humanitária, por um período de 3 anos. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

3. CONSTITUIÇÃO DE 2.ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE NA ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA 
 
694 - Considerando a informação do Serviço Municipal de Proteção Civil, I/2518/2021, que se 
anexa e onde consta que a constituição da 2.a Equipa de Intervenção Permanente (EIP) no 
corpo de Bombeiros de Vieira de Leiria é uma importante mais valia para o socorro da 
população do concelho. 
 



 

Página 13 de 27 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 06/12/2021. 
 
Mandato de 2021/2025 
Ata nº 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) atribuído à Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria (AHBVVL) a constituição da 2.ª EIP, a 
começar a 1 de janeiro de 2022, com duração de 3 anos, renovável automática e 
sucessivamente por igual período caso não seja resolvido por qualquer das partes. 
 
Considerando a inscrição da ação 2021/A/29 – Equipas de Intervenção Permanente- Protocolo 
ANE/CMMG/AHBVVL nos Instrumentos Previsionais de 2021 com uma dotação de 42.500 
euros em cada um dos anos de 2022, 2023 e 2024 com a aprovação da 16.ª Modificação – 5.ª 
Revisão na sessão da Assembleia Municipal de 19/11/2021 e a autorização prévia para a 
assunção de compromissos plurianuais concedida pela Assembleia Municipal na mesma sessão. 
 
Apreciado o assunto, a Câmara Municipal delibera, nos termos da competência prevista na 
alínea r), do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual: 
 

1. Aprovar a minuta de protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal da Marinha 
Grande, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, para a constituição de uma 
2.ª EIP nesta Associação Humanitária, por um período de 3 anos. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 
 

4. Resumo de Tesouraria do dia 29 de novembro de 2021 
 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte e nove de novembro de dois 
mil e vinte e um, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Dotações Orçamentais”: 
14.323.786,07€ (catorze milhões, trezentos e vinte e três mil, setecentos e oitenta e seis euros 
e sete cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
 
 



 

Página 14 de 27 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 06/12/2021. 
 
Mandato de 2021/2025 
Ata nº 37 

 
 
 
 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 

5. Req.º n.º 77/21, datado de 2021/01/25 - Proc.º n.º 16/21, datado de 2021/01/25 – 
VÍTOR MANUEL DUARTE REI 

 
695 - Presente pedido de avaliação do estado inicial de conservação da edificação, sita na Rua 
Marquês de Pombal n.º 15, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial da Marinha Grande, sob o n.º 17.238 e inscrito na matriz predial urbana da 
freguesia de Marinha Grande, sob o artigo n.º 5, inserido na área de Reabilitação Urbana do 
Centro da Marinha Grande, para efeitos de candidatura a benefícios fiscais, solicitado por 
VÍTOR MANUEL DUARTE REI. 
 
Presente Auto de vistoria datado de 2021/04/06, relativo à vistoria realizada em 2021/02/17. 
 
Após análise da pretensão e do auto de vistoria mencionado a Câmara delibera: 
Informar o requerente que, tendo em conta os critérios definidos na Portaria n.º 1192-
B/2006, de 03 de novembro, bem como o preenchimento da ficha de avaliação aprovada 
pelo mesmo diploma legal, e conforme auto de vistoria datado de 06/04/2021, ao imóvel sito 
na Rua Marquês de Pombal n.º 15, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 17.238 e inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia de Marinha Grande, sob o artigo n.º 5, propriedade de VÍTOR 
MANUEL DUARTE REI, é atribuído o nível de conservação MAU correspondendo-lhe o 
coeficiente de conservação 2,41. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

6. Req.º n.º 707/21, datado de 2021/09/06 - Proc.º n.º 229/21, datado de 2021/09/06 – 
GUILHERMINO SILVA OLIVEIRA 

 
696 - Pelo requerimento em apreço é solicitada a autorização de utilização para o edifício, para 
comércio e serviços, sito na Av. Vítor Gallo, n.º 132, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
cujo pedido de licenciamento de alteração no interior e fachada de um estabelecimento de 
restauração e bebidos, no âmbito do processo camarário n.º 314/07, por GUILHERMINO SILVA 
OLIVEIRA. 
 
Presente parecer técnico datado de 2021/11/24, bem como despacho do Sr. Presidente da   
Câmara Municipal, datado de 2021/11/26, 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. 
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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, para comércio e serviços, sito na Av. Vítor Gallo, n.º 132, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, cujo pedido de licenciamento de alteração no 
interior e fachada de um estabelecimento de restauração e bebidos, no âmbito do processo 
camarário n.º 314/07, por GUILHERMINO SILVA OLIVEIRA, 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. 
 
 

7. Req.º n.º 857/21, datado de 2021/10/19 - Proc.º n.º 261/21, datado de 2021/10/19 – 
ANTÓNIO MARTINS VARAJÃO – CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE 

 
697 - Pelo requerimento em apreço é solicitada a autorização de utilização para o edifício, para 
habitação, sito na Travessa de Leiria, n.º 46, lugar de Barqueiro, freguesia de Vieira de Leiria e 
concelho de Marinha Grande, cuja construção foi licenciada, no âmbito dos processos 
camarários n.º 303/71 e 751/90, por ANTÓNIO MARTINS VARAJÃO – CABEÇA DE CASAL DA 
HERANÇA DE. 
 
Presente parecer técnico datado de 2021/11/24, bem como despacho do Sr. Presidente da   
Câmara Municipal, datado de 2021/11/26, 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  
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comissão que efetuará a vistoria ao edifício, para habitação, sito na Travessa de Leiria, n.º 46, 
lugar de Barqueiro, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, cuja 
construção foi licenciada, no âmbito dos processos camarários n.º 303/71 e 751/90, por 
ANTÓNIO MARTINS VARAJÃO – CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE, 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. 
 
 

8. Conhecimento à Câmara Municipal dos processos de operações urbanísticas alvo de 
decisão do Sr. Presidente no uso das competências delegadas em Reunião de Câmara 
de 25 de outubro 2021 

 
Na sequência da Delegação de Competências em Reunião de Câmara de 25 de outubro de 
2021, e no âmbito do ponto n.º 3, referente ao n.º 1 e 5 do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), na sua 
redação atual, remete-se para conhecimento da câmara municipal listagem dos processos que 
foram alvo de decisão do sr. Presidente ao abrigo dessa delegação de competências: 
 
- PC 71/20, com req. 942/21 em nome de ALCAPREDIAL – INVESTIMENTO E IMOBILIÁRIO SA, na 
Marinha Grande, referente ao Licenciamento da construção de edifício comercial (material 
equipamento para bricolage) – Bricomarché - despacho do sr. Presidente a DEFERIR a 10.11 
2021 – artigo 23.º RJUE 

 
- PC 200/20, com Req. 702/20 em nome de JOÃO ANTÓNIO VIEIRA VIGIA, na Moita, referente 
ao Licenciamento para a construção de um muro - despacho do sr. Presidente DEFERIR a 
15.11.2021 – artigo 20.º RJUE 
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- PC 168/20, com Req. 636/20 em nome de ERNEST KOENRAAD na Água de Madeiros referente 
ao Pedido Informação Prévia para construção de Parque de Campismo - despacho do sr. 
Presidente AUDIÊNCIA PRÉVIA POR NÃO SER VIÁVEL a 16.11.2021  
 
- PC 359/19, com Req. 29/21 em nome de ILÍDIO DAS NEVES GODINHO na Marinha Grande 
referente ao Licenciamento de construção de um pavilhão industrial, alteração do muro e 
destaque de uma parcela de terreno - despacho do sr. Presidente a DEFERIR a 16.11 2021 – 
artigo 23.º RJUE 
 
- PC 52/21, com Req. 746/21, em nome de CRISTIANA ALBERTO ANÉIS E OUTRO na Marinha 
Grande referente a Licenciamento de construção de habitação unifamiliar e alteração de muro 
de vedação - despacho do sr. Presidente a DEFERIR a 16.11 2021 – artigo 23.º RJUE 

 
- PC 123/21, com Req. 968/21 em nome de SATELLITE EXPANSION UNIPESSOAL LDA na 
Marinha Grande, referente a Licenciamento de construção de posto de abastecimento de 
combustíveis simples - despacho do sr. Presidente a DEFERIR a 16.11 2021 – artigo 20.º RJUE 
  
- PC 286/21, com Req. 965/21 em nome de ALCAPREDIAL INVESTIMENTO E IMOBILIÁRIO SA na 
Marinha Grande, referente a Legalização de alterações de edifício destinado a comércio - 
despacho do sr. Presidente a DEFERIR a 16.11 2021 – artigo 23.º RJUE 
  
- PC 3/20, com Req. 330/21 em nome JULIO FERNANDES CALVETE na Marinha Grande, 
referente a Licenciamento da construção de habitação unifamiliar e muros de vedação e 
demolição de edifício existente - despacho do sr. Presidente a DEFERIR a 19.11 2021 – artigo 
23.º RJUE 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 
 

9. “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349 – CP Nº 17/2021” – APROVAÇÃO 
DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA E NOMEAÇÃO DO 
COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. 

 
698 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“CONSTRUÇÕES MARTINS & REIS, LDA”, para a execução da obra designada por 
“REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHEDAS E E.R. 349”. 
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Presente informação da DQV, com a ref.ª 15PG2021, de 3 de novembro, 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 DA RUA DAS 
CHEDAS E E.R. 349”, em que é cocontratante a firma “CONSTRUÇÕES MARTINS & REIS, 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. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 
 
 

10. Isenção do pagamento de taxas – Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense 
 
699 - O Senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
A Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense, solicitou à Câmara Municipal a isenção do 
pagamento das taxas municipais, para a realização de um convívio/concentração de motards 
nos dias 11 e 12 de dezembro de 2021. 

 
Presente a informação nº I/2513/2021, de 25 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. 
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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 Sociedade 
Desportiva e Recreativa Garciense da taxa devida pela emissão da licença especial de ruído. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
 
 

11. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS – ESCOLAS DO 1.º 
CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE 
NASCENTE – ANO LETIVO 2021/2022– 1.ª FASE 

 
700 - Presente informação interna n.º 2452/2021 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
referente à 1.ª fase do processo de atribuição de subsídios escolares aos alunos carenciados do 
1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do concelho da Marinha Grande, pertencentes 
ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, no ano letivo 2021/2022. 
 
Considerando que o Despacho n.º 8452-A/2015, datado de 31 de julho, alterado pelos 
Despachos n.º 5296/2017, de 16 de julho e 7255/2018, de 31 de julho, em conformidade com o 
Decreto-lei nº 55/2009, de 2 de março, sistematiza e atualiza a norma reguladora da ação 
social, facilitando assim o acesso à mesma.  
 
Considerando que as normas legais anteriormente mencionadas constituem a base de trabalho 
para os agentes que atuam nesta área, nomeadamente os Municípios. 
 
Considerando que o Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, vem acentuar o papel da ação 
social escolar, como meio de combate às desigualdades sociais e de promoção do rendimento 
escolar. 
 
Considerando que nos termos do presente Despacho, a atribuição dos subsídios escolares 
continua a estar dependente do posicionamento do aluno nos escalões do abono de família (ao 
1.º escalão de apoio corresponde o escalão A e ao 2.º escalão, o B); 
 
Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme prevê 
a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado 
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 
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Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e perante as Finanças. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e conforme competência estipulada na alínea hh) 
do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera atribuir ao Agrupamento 
de Escolas Marinha Grande Nascente, o seguinte subsídio: 
 
* Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente com sede na Rua Prof.ª Amélia Cândida 
- Boavista, 2430 – 053 Marinha Grande, n.º fiscal 600 075 761 
 
Total de Pedidos: 249 
 
Valor do subsídio escolar a atribuir: 7.855,00€ (Sete mil oitocentos e cinquenta e cinco euros) 
 
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente 

 

TOTAIS ALUNOS ALUNOS A ALUNOS B Total  

PRÉ-ESCOLAR (1) 22 43 65  

1º CEB (2) 100 84 184  

TOTAL GERAL 122 127 249  

     

TOTAIS VERBAS ESCALÃO A ESCALÃO B Total 
Ação 
Plano 

PRÉ-ESCOLAR (1) 1.100,00€ 1.075,00€ 2.175,00€ A/68/2019 

1º CEB (2) 4.000,00€ 1.680,00€ 5.680,00€ A/69/2019 

TOTAL AGR. 
NASCENTE 

5.100,00€ 2.755,00€ 7.855,00€   

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

 
Para a atribuição dos referidos subsídios, as verbas a retirar serão as que se encontram 
contempladas nas ações A/68/2019 e A/69/2019 do Plano de Atividades Municipais para 
2021. 
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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 apresentar até 29 de julho de 2021, relatório de receitas e despesas que incluam 
esse mesmo objeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

12. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS – ESCOLAS DO 1.º 
CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE 
POENTE – ANO LETIVO 2021/2022– 1.ª FASE 

 
701 - Presente informação interna n.º 2441/2021 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
referente à 1.ª fase do processo de atribuição de subsídios escolares aos alunos carenciados do 
1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do concelho da Marinha Grande, pertencentes 
ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, no ano letivo 2021/2022. 
 
Considerando que o Despacho n.º 8452-A/2015, datado de 31 de julho, alterado pelos 
Despachos n.º 5296/2017, de 16 de julho e 7255/2018, de 31 de julho, em conformidade com o 
Decreto-lei nº 55/2009, de 2 de março, sistematiza e atualiza a norma reguladora da ação 
social, facilitando assim o acesso à mesma.  
 
Considerando que as normas legais anteriormente mencionadas constituem a base de trabalho 
para os agentes que atuam nesta área, nomeadamente os Municípios. 
  
Considerando que o Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, vem acentuar o papel da ação 
social escolar, como meio de combate às desigualdades sociais e de promoção do rendimento 
escolar. 
  
Considerando que nos termos do presente Despacho, a atribuição dos subsídios escolares 
continua a estar dependente do posicionamento do aluno nos escalões do abono de família (ao 
1.º escalão de apoio corresponde o escalão A e ao 2.º escalão, o B); 
 
Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme prevê 
a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado 
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 
 
Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e perante as Finanças. 
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A Câmara Municipal apreciou a informação e conforme competência estipulada na alínea hh) 
do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera atribuir ao Agrupamento 
de Escolas Marinha Grande Poente, o seguinte subsídio: 
 

• Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente com sede na Rua Prof. Nery 
Capucho, 2430 – 231 Marinha Grande, n.º fiscal 600 076 768 

 
Total de Pedidos: 300 
 
Valor do subsídio escolar a atribuir: 10.445,00€ (Dez mil quatrocentos e quarenta e cinco 
euros) 
 
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente 

 

TOTAIS ALUNOS ALUNOS A ALUNOS B Total  

PRÉ-ESCOLAR (1) 72 61 133  

1º CEB (2) 99 68 167  

TOTAL GERAL 171 129 300  

     

TOTAIS VERBAS ESCALÃO A ESCALÃO B Total Ação Plano 

PRÉ-ESCOLAR (1) 3.600,00€ 1.525,00€ 5.125,00€ A/68/2019 

1º CEB (2) 3.960,00€ 1.360,00€ 5.320,00€ A/69/2019 

TOTAL AGR. 
POENTE 

7.560,00€ 2.885,00€ 10.445,00€   

 

(1) PRÉ-ESCOLAR  
- Subsídios a 100% (escalão A): 50,00€ 
- Subsídios a 50% (escalão B): 25,00€ 
 

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

 
Para a atribuição dos referidos subsídios, as verbas a retirar serão as que se encontram 
contempladas nas ações A/68/2018 e A/65/2018 do Plano de Atividades Municipais para 
2021. 
 
Mais delibera que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 
obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objeto do apoio 
financeiro e apresentar até 29 de julho de 2021, relatório de receitas e despesas que incluam 
esse mesmo objeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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13. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES A ALUNOS CARENCIADOS – ESCOLAS DO 1.º 
CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA 
– ANO LETIVO 2021/2022– 1.ª FASE 

 
702 - Presente informação interna n.º 2445/2021 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
referente à 1.ª fase do processo de atribuição de subsídios escolares aos alunos carenciados do 
1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do concelho da Marinha Grande, pertencentes 
ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, no ano letivo 2021/2022. 
 
Considerando que o Despacho n.º 8452-A/2015, datado de 31 de julho, alterado pelos 
Despachos n.º 5296/2017, de 16 de julho e 7255/2018, de 31 de julho, em conformidade com o 
Decreto-lei nº 55/2009, de 2 de março, sistematiza e atualiza a norma reguladora da ação 
social, facilitando assim o acesso à mesma.  
 
Considerando que as normas legais anteriormente mencionadas constituem a base de trabalho 
para os agentes que atuam nesta área, nomeadamente os Municípios. 
  
Considerando que o Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, vem acentuar o papel da ação 
social escolar, como meio de combate às desigualdades sociais e de promoção do rendimento 
escolar. 
  
Considerando que nos termos do presente Despacho, a atribuição dos subsídios escolares 
continua a estar dependente do posicionamento do aluno nos escalões do abono de família (ao 
1.º escalão de apoio corresponde o escalão A e ao 2.º escalão, o B); 
 
Considerando que o município dispõe de atribuições no domínio da educação, conforme prevê 
a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado 
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 
 
Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e perante as Finanças. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e conforme competência estipulada na alínea hh) 
do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera atribuir ao Agrupamento 
de Escolas de Vieira de Leiria, o seguinte subsídio: 
 

• Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria com sede na Rua D. António Luís Pereira 
Coutinho Apartado 6, 2431-909, n.º fiscal 600 076 270 

 
Total de Pedidos: 80 
Valor do subsídio escolar a atribuir: 2.645,00€ (Dois mil seiscentos e quarenta e cinco euros) 
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Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria 

 

TOTAIS ALUNOS ALUNOS A ALUNOS B Total  

PRÉ-ESCOLAR (1) 18 17 35  

1º CEB (2) 21 24 45  

TOTAL GERAL 39 41 80  

     

TOTAIS VERBAS ESCALÃO A ESCALÃO B Total Ação Plano 

PRÉ-ESCOLAR (1) 900,00€ 425,00€ 1.325,00€ A/68/2019 

1º CEB (2) 840,00€ 480,00€ 1.320,00€ A/69/2019 

TOTAL AGR. VIEIRA 
DE LEIRIA 

1.740,00€ 905,00€ 2.645,00€   

 

(1) PRÉ-ESCOLAR  
- Subsídios a 100% (escalão A): 50,00€ 
- Subsídios a 50% (escalão B): 25,00€ 
 

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

Para a atribuição dos referidos subsídios, as verbas a retirar serão as que se encontram 
contempladas nas ações A/68/2019 e A/69/201 do Plano de Atividades Municipais para 
2021. 
 
Mais delibera que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 
obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objeto do apoio 
financeiro e apresentar até 29 de julho de 2021, relatório de receitas e despesas que incluam 
esse mesmo objeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
 
 

14. CONCURSO PARA CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO PRIVATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS 
DO DOMÍNIO PÚBLICO MARÍTIMO (DPM) – INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
SIMULTÂNEA DE EQUIPAMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS E DE UM APOIO DE 
PRAIA SIMPLES, NA UNIDADE BALNEAR N.º 08, IDENTIFICADA NO PLANO DE PRAIA, 
DA PRAIA DENOMINADA “PEDRAS NEGRAS” - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 
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703 - Presentes informação da chefe da Divisão de Gestão do Território, com o n.º IM/23/2021, 
datada de 26-11-2021, Programa de procedimento e respetivos anexos, caderno de encargos e 
respetivos anexos. 
 
Considerando que: 
 
1. O Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 de novembro, concretizou a transferência de competências 
para os órgãos municipais no domínio da gestão das praias marítimas, fluviais e lacustres 
integradas no domínio público hídrico do Estado; 
 
2. Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 3.º do citado diploma legal, compete aos órgãos 
municipais concessionar apoios de praia nas zonas balneares; 
 
3. De acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 
maio, na redação atual, estão sujeitas a prévia concessão a instalação e exploração simultânea 
de equipamentos e de apoios de praia; 
 
4. Após recebimento de um pedido de utilização dos recursos hídricos para instalação e 
exploração simultânea de apoio de praia simples e de equipamento de restauração e bebidas, 
na unidade balnear n.º 08, do plano de praia, da praia denominada “Pedras Negras” foi, nos 
termos da alínea c) do n.º 5 do artigo 21.º do citado Decreto-Lei n.º 226-A/2007, publicitado 
por esta Câmara Municipal o edital n.º 7/DGT/2021 e o Aviso n.º 15112/2021, de 13 de agosto, 
em Diário da República, abrindo a faculdade de outros interessados poderem requerer, para si, 
a emissão do título com o objeto e finalidade para a utilização publicitada; 
 
5. Nessa sequência, foram apresentados dois pedidos idênticos para a instalação e exploração 
simultânea de um apoio de praia simples e de equipamento de restauração e bebidas, na 
mencionada unidade balnear; 
 
6. Nesta situação e contexto, a Câmara Municipal deve dar início a um procedimento concursal 
entre os interessados; 
 
 
7. Em cumprimento do previsto na alínea e) do n.º 5 do citado artigo 21.º, conjugado com a 
alínea e) do n.º 1 do artigo 23.º, ambos do mesmo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, a Câmara 
Municipal deu início a um procedimento concursal de concessão da utilização privativa dos 
recursos hídricos do domínio público marítimo (DPM), 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos conjugados da alínea e) do n.º 5 do artigo 21.º e da 
alínea e) do n.º 1 do artigo 23.º, ambos do citado Decreto-Lei n.º 226-A/2007, da alínea a) do 
n.º 3 do artigo 3.º e artigo 5.º, ambos do Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 e novembro, e ainda 
dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 21.º, n.º 1, alínea a), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º 1 alínea c) e 
n.º 2, 67.º, n.º 1 e 130.º n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos (CCP): 
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a) Tomar a decisão de contratar; 
b) Escolher o procedimento de concurso público; 
c) Aprovar as peças do procedimento (Programa de Procedimento, Caderno de Encargos e 
Anúncio), que passam a integrar o processo administrativo; 
d) Publicitar o procedimento no Diário da República; 
e) Designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição; 
Membros efetivos: 
➢ Arq. Alexandre Fava (Câmara Municipal da Marinha Grande) 
➢ Arq. Andreia Nobre (Câmara Municipal da Marinha Grande) 
➢ Capitão do Porto da Nazaré - Capitão-de-Fragata Zeferino Henriques 

Membros suplentes: 
➢ Eng.ª Tânia Dimas 
➢ Arq. Marta Cordeiro 
➢ Adjunto do Capitão do Porto - Sargento Chefe Gonçalves da Silva 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

 
 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Vice-Presidente encerrou a reunião eram 16:15 horas. 
 

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

 

 
A Vice-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.  
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