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Aos dezassete dias do mês de junho de dois mil e dezanove, no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência da Presidente, 
Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

 Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

 Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

 Lara Marques Lino; 

 António da Silva Ferreira Santos; 

 Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 14:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
 A Sr.ª Vereadora Mêlina Monteiro Mira Domingues comunicou em 16/06/2019, nos 

termos do disposto no artigo 78.º, em conjugação com o n.º 1 do artigo 79.º, ambos da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
atualizadas, que não poderá participar nesta reunião, por incompatibilidade de agenda 
profissional, pelo que solicitou a justificação da sua falta e informou que em todas as suas funções 
enquanto Vereadora será substituída pelo candidato número 7 na lista do MpM – Movimento pela 
Marinha, Senhor António da Silva Ferreira Santos, uma vez que os candidatos imediatamente a 
seguir comunicaram a sua impossibilidade. 

    
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. Sr. Rui Manuel Duarte Fernandes – inscreveu-se para falar sobre o estado em que se 
encontram alguns arruamentos da cidade. 
 
 
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. Aprovação da ata n.º 10, da reunião ordinária do dia 22 de abril de 2019 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
2. Resumo de Tesouraria do dia 11 de junho de 2019 
3. Documentos de prestação de contas consolidadas relativos ao exercício económico de 

2018 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
4. Requalificação da EB+JI da Fonte Santa – CP n.º 04/2019 – Aprovação do Plano de 

Segurança e Saúde para a execução da obra. 
5. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 – troço 2 – CP n.º 06/2019” – 

aprovação do plano de segurança e saúde para a execução da obra. 
6. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 – troço 3 – CP n.º 07/2019 – Aprovação 

do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
7. Requalificação da rua Aníbal Bettencourt - S. Pedro de Moel – CP n.º 08/2019 – 

Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
8. Requalificação da rua e travessa do Mirante – CP N.º 17/2018” – Aprovação de 

trabalhos a menos. 
9. Rede de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da 

Amieira – fase 4 – CP N.º 19/2017 – Aprovação de trabalhos a menos. 
10. Rede de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da 

Amieira – fase 4 – CP N.º 19/2017 – Aprovação do plano de trabalhos ajustado. 
 
 
DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 
11. Isenção do pagamento de taxas.  
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 
12. Pedido para colocação de um sinal de estacionamento a Pessoa Portadora de 

Deficiência na rua da Escola bloco A r/chão/B Embra - Marinha Grande. 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
13. Req.º nº 909/19, datado de 23/05/2019 - Proc.º n.º 35/19, datado de 30/01/2019 - 

Mário Carvalheiro da Cruz e Maria Cristina Guerra Luís da Cruz. 
14. Req.º nº 1016/19, datado de 11/06/2019 - Proc.º n.º 279/18, datado de 13/07/2018 - 

Tiago Lopes Mota. 
15. Req.º nº 404/19, datado de 27/02/2019 - Proc.º n.º 25/18, datado de 01/02/2018 - 

Transportes Leonel Júlio Pereira, Lda. 
16. Req.º nº 888/19, datado de 21/05/2019 - Proc.º n.º 171/17, datado de 03/05/2017 -

Joaquim Grácio Rosa. 
17. Req.º nº 865/19, datado de 16/05/2019 - Proc.º n.º 97/18, datado de 21/03/2018 - 

Primebiz, Unipessoal, Lda. 
18. Req.º nº 869/19, datado de 17/05/2019 - Proc.º n.º 400/18, datado de 21/09/2018 - 

Lídia Maria Grilo Dionísio Martins.  
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19. Req.º nº 1013/19, datado de 11/06/2019 - Proc.º n.º 200/18, datado de 25/05/2019 - 

Hugo António Vieira Guerra. 
20. Req.º nº 967/19, datado de 03/06/2019 - Proc.º n.º 52/19, datado de 11/02/2019 - 

Pedro Ricardo Grácio de Sousa 
21. Req.º nº 979/19, datado de 03/06/2019 - Proc.º n.º 98/19, datado de 15/03/2019 - 

Pedro Henrique de Sousa Russo 
22. Req.º nº 918/19, datado de 24/05/2019 - Proc.º n.º 195/18, datado de 24/05/2018 - 

João Alexandre Duarte Bom 
23. Req.º nº 725/19, datado de 18/04/2019 - Proc.º n.º 513/18, datado de 30/11/2018 - 

Marco António da Silva Malta e Cláudia Maria Pereira Marcelino 
24. Req.º nº 1995/18, datado de 02/11/2018 - Proc.º n.º 471/18, datado de 02/11/2018 - 

Amorobras - Construção Civil, Lda 
25. Req.º nº 952/19, datado de 29/05/2019 - Proc.º n.º 248/15, datado de 24/07/2015 - 

Leonel Oliveira de Sousa 
26. Req.º n.º 965/19 datado de 31/05/2019 - Proc.º n.º 526/16, datado de  28/12/2016- 

António Quintino de Sousa - Cabeça de Casal da Herança de 
27. Req.º nº 944/19, datado de 29/05/2019 - Proc.º n.º 374/17, datado de 17/08/2017 - 

José Filipe Silva Oliveira 
28. Req.º nº 745/18, datado de 16/04/2018 - Proc.º n.º 295/2018, datado de 16/04/2018 - 

Vítor José da Silva Gomes 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 
29. Isenção de taxas de ingresso no museu do vidro – Grupo Desportivo os Vidreiros. 
30. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – área 

cultural - Associação Tocándar - ocupação de tempos livres e organização de 
atividades culturais e recreativas. 

 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO 
31. Celebração de acordo de regularização de dívida e revisão do valor da renda da 

inquilina residente na rua Adriano Marques Nobre, n.º 85, Camarnal, por motivo de 
alteração de rendimento mensal do agregado familiar. 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
32. Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da 

Amieira - Fase 2 - Concurso público n.º 13/2019 - Esclarecimento e listas de erros e 
omissões. Ratificação de despacho 

33. Reabilitação dos Espaços Exteriores-Escola de Casal de Malta -Concurso público n.º 
22/2019 - Listas de erros e omissões. Ratificação de despacho 

34. Requalificação/Ampliação da Escola Básica da Moita - Concurso público nº 05/2018. 
Aprovação de trabalhos complementares e trabalhos a menos 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
1. Sr. Rui Manuel Duarte Fernandes – abordou o estado em que se encontram alguns 
arruamentos da cidade, nomeadamente: 

 Rua do Cartaxo – tem curvas, a estrada está polida e com alguns pingos de chuva os 
carros escorregam, e não basta dizer que é excesso de velocidade. As suas duas filhas já 
ali tiveram problemas, a PSP diz que é excesso de velocidade e que só se resolve com 
lombas. Acha que a Câmara tem uma palavra a dizer, antes que ocorra alguma morte. 

 Estrada da Garcia – os veios de água foram tapados pelas obras na estrada, e agora o 
que sucede são vãos na estrada. Esta estrada é uma vergonha, deve ser intervencionada 
e não colocando placas de estrada em mau estado. 

 Rua da Figueira, no Salgueiro – há anos que há uma tampa de saneamento deslocada, 
com um buraco aberto, que é perigoso, e felizmente ainda não houve qualquer acidente. 
Há algum tempo foi resolvido o problema da água, mas a sinalização horizontal não foi 
reposta. 

 Terminou a sua intervenção entregando ao executivo uma relação destas e de outras 
situações, acompanhada de fotos ilustrativas das mesmas. 

 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que depois de 
cumprimentar todos os presentes respondeu o seguinte: 
 

 Agradeceu os alertas do Sr. Rui Fernandes, e referiu que desconhecia a situação da Rua 
do Cartaxo, mas irá ao local e falará com o munícipe, para perceber melhor a situação. 

 Em relação à Estrada de S. Pedro, disse que não é da responsabilidade da Câmara, mas 
esta pode sempre pressionar, e há algum tempo já fez chegar às Infraestruturas de 
Portugal as situações das raízes assim como também algumas retificações de traçado, 
para aligeirar algumas lombas e tornar o traçado mais seguro. 

 Rua do Rego e Rua das Lagoinhas – em relação às pavimentações, informou que a 
Câmara tem 37 ruas para intervir, em dois concursos, que já começaram, e um terceiro 
concurso, a lançar esta semana. Depois destes seguir-se-á outro concurso, onde estas 
duas ruas estão incluídas. 

 Rua da Figueira – foi feita uma intervenção para a questão da água, e agora vai ser feito o 
procedimento para as pavimentações da Rua João Pereira Venâncio, Rua Santa Isabel, 
Rua do Salgueiro, Rua Ilha do Corvo, Rua do Lameiro, estacionamento do Imagran e 
semáforos ao pé do Self-service Dose e Meia. O projeto está praticamente pronto, virá 
aqui à reunião e talvez por volta de outubro se possa começar a obra. 
O Sr. Vereador perguntou se a tampa é no passeio e se é esgoto. O munícipe confirmou, 
pelo que o Vereador ficou de ir lá ver. 

 Estrada da Garcia – o Sr. Vereador disse que também se lembra da obra, que é do ano 
2000. Para fazer esta reparação tem que ser feito tudo de novo, pavimentação e novas 
condutas. É um processo muito complexo e moroso, mas tem que ser feito. 

 Sobre a colocação do gás vai reportar a situação à empresa (Lusitaniagás). 
 
A Sr.ª Presidente informou o Sr. Rui Fernandes que poderá agendar uma reunião para tratar 
estes assuntos com mais tempo e para dar explicações mais pormenorizadas. 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que pediram para intervir. 

 
 

O Sr. Vereador António Santos cumprimentou todos os presentes e tendo em conta 
que enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da mesma: 

  
1. Sr:ª Presidente, vou aproveitar estes breves minutos que me são atribuídos, não para 

colocar questões, mas para lhe lançar um desafio. 
A floresta, que ocupa mais de 80% do nosso território e que tanto tem sido falada desde 
outubro de 2017 para cá, pelas piores razões, sendo um recurso fantástico, nunca foi 
efetivamente devidamente potenciado pelo concelho, nomeadamente naquilo que ele 
poderia significar em termos turísticos. 
O facto de o Pinhal do Rei se encontrar como sabemos, sendo uma ameaça ao seu 
potencial turístico, deverá em minha opinião ser entendido como uma oportunidade para, 
definitivamente, trazermos o pinhal, em toda a sua dimensão, para a população 
marinhense e para o tornar num ex-libris turístico do concelho. No entanto, isto só 
acontecerá, se houver uma estratégia que integre o conhecimento científico, mas 
também o muito conhecimento de qualidade que temos no concelho. 
Este é o momento para nos unirmos e dizermos, ao estado, que quem manda no nosso 
território são os marinhenses e não os belos gabinetes situados em Lisboa, pois não 
tenho dúvidas que se não nos unirmos, o estado e em particular o ICNF não mudarão de 
postura, i.e., explorar a mata para venda de madeira. 
Porque temos tido uma atitude passiva, o Museu Nacional da Floresta criado pela Lei 
108/99, nunca passou do papel, o património edificado das Matas Nacionais, como são o 
caso do Parque do Engenho e de Pedreanes, entre outros, estão em degradação 
progressiva e a mata em si está como sabemos. 
Parece-me que é a altura certa para sermos proactivos, recordo uma frase de João 
Miguel Tavares no dia de Portugal “Aquilo que se pede aos políticos, sejam eles de 
esquerda ou de direita, é que nos deem alguma coisa em que acreditar. Que alimentem 
um sentimento comum de pertença. Que ofereçam um objetivo claro à comunidade que 
lideram."  
Tornar o Pinhal do Rei, um espaço de partilha e usufruto na vida dos marinhenses e 
torná-lo no orgulho de ser marinhense, perante o país e o mundo poderá e deverá ser 
um desígnio para os próximos anos. 
Recordo que a CMMG tem definido como objetivo estratégico plurianual, entre outros: 
Promover a valorização do património cultural e natural, afirmando a região como 
destino turístico de excelência. Por outro lado o ambiente e a sustentabilidade são 
prioridades da UE, o que poderá em grande medida resolver o problema económico 
subjacente à implementação de um projeto de grande dimensão. 
Voltando ao desafio que falei no início desta intervenção, ele consubstancia-se numa 
proposta e a proposta é a seguinte: criação de uma comissão, que prioritariamente trate 
da classificação patrimonial do Pinhal do Rei, de forma a garantir que ele não se degrade 
mais no curto prazo e que elabore um plano estratégico para o mesmo. Esta comissão 
deverá contemplar elementos: com competência na dimensão científica, nomeadamente 
com ligação à investigação; marinhenses que vivam o Pinhal do Rei com o carinho e a 
dimensão que ele merece; elementos do setor turístico; elementos que deem uma 
dimensão política ao trabalho realizado, nomeadamente com a representação das 3 
forças políticas presentes nesta mesa, pois acreditamos que a concretização de um 
projeto desta dimensão só poderá acontecer se tiver força política para o impor ao 
estado central.” 
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A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os presentes e referiu o seguinte: 
 

 Concorda que se deve aproveitar a infeliz oportunidade e fazer algo pelo Pinhal do 
Rei, designadamente ativar a linha do comboio de lata e os trilhos para o 
descobrimento da fauna e flora da mata. 

 Perguntou como está a situação da Av.ª João Beare, no que se refere à colocação 
de lombas ou barreiras para limitar a velocidade? 

 Como está o processo para o início da época balnear em S. Pedro? 

 Já há reunião marcada com a Associação dos Animais? 

 Qual o feedback do “Portugal Lés-a-Lés”? Agradeceu à organização e espera que no 
próximo ano possam pernoitar no concelho. 

  

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os presentes na sala e os que 
estão em casa, e sobre a intervenção do munícipe Sr. Rui Fernandes, fez os seguintes 
comentários: 
 
O que aqui deixou são alertas, já com “barbas”, alguns até já são do conhecimento da 
Câmara, e a questão é, então porque não foram resolvidos? Alguns dos problemas até já 
aqui foram abordados por si, como é o caso da Estrada da Garcia. A Câmara tem 
capacidade para fazer mais, e ainda bem que vai resolvendo algumas das situações que são 
aqui faladas, mas muito mais pode ser feito. 
 
Tendo em conta que o Sr. Vereador enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma: 
 
“ 1. ASSUNTOS DIVERSOS 
 

1. Realço a importância da proposta que foi hoje apresentada pelo vereador 
António Santos. 

  
2. Estudo de viabilidade para comboio de lata Marinha - S. Pedro 

Em dezembro a Câmara adjudicou por 12.000€ o estudo de viabilidade para 
comboio de lata da Marinha a S. Pedro. O contrato referia que o estudo tinha de ser 
entregue IMPRETERIVELMENTE até 24/12/2018. 
Gostava de saber o que diz o estudo e o que pensa o executivo permanente fazer, 
dado que não deu conhecimento aos restantes membros do executivo. 
Apresento um requerimento para a ata, para que se seja disponibilizado uma cópia 
do estudo. 

  
3. A Sra. Presidente em todas as reuniões tem uma enorme preocupação para que 
os munícipes não falem mais de 5 minutos e cada membro da oposição cumpra o 
regimento, não ultrapassando os oito minutos estabelecidos. Entende-se a sua 
extrema vontade do cumprimento do regimento acordado neste órgão, mas seria 
bom que levasse esse propósito a todos os artigos definidos e não apenas o do 
período da intervenção dos membros da oposição. Senão vejamos alguns exemplos: 
 

1. O Artigo 7º, refere que “Cada membro da Câmara Municipal dispõe de oito 
minutos para tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico.” 
Ou seja, é referido cada membro da Câmara, e somos 7, no entanto a 
preocupação da Sra. Presidente é apenas com os membros da oposição, 
dado que a Sra. Presidente e os vereadores com pelouros, têm intervenções  
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que ultrapassam a meia hora. Deixe que lhe diga que, se for de interesse 
autárquico e dos munícipes, não vejo problema em que façam, mas, então 
Sra. Presidente aplique o mesmo critério a todos os membros. 

2. No Artigo 15º está escrito que “As atas são lavradas e aprovadas na reunião 
seguinte àquela a que respeitam”.  
Ora neste momento a Sra. Presidente tem 4 atas atrasadas. Sugiro que 
liberte a Sra. secretária de outras tarefas, para que possa pôr as atas em dia, 
e deste modo, cumprir o regimento. 

3. O Artigo 3º, nr, 5 é diz que “Compete ao Presidente e aos Vereadores em 
regime de permanência responder, ou diligenciar pela resposta, aos 
requerimentos escritos de qualquer dos membros da Câmara Municipal, no 
prazo de quinze dias úteis.” 
Como a Sra. Presidente e os vereadores com pelouros bem sabem, há 
meses que continuamos a aguardar respostas aos esclarecimentos. Apenas 
alguns exemplos: 

                    i.       A lista de obras a fazer na Resinagem. É fundamental que os 
munícipes, que pagaram uma obra de milhões, saibam o motivo por que 
durante estes anos a Câmara não exigiu à construtora a realização de obras e 
reparações, nem apresenta a lista; 

                   ii.      Qual o valor da dívida que prescreveu desde 2013 no processo 
que foi declarado nulo numa reunião passada. 

                  iii.       Relativamente à empresa Chama de Sucesso na Vieira, e da taxa 
de 15.000€ que a Câmara exige por não enquadrar corretamente a atividade 
económica desta empresa, solicitei como está este assunto e se já existe 
resposta da CCDR.  

                  iv.      Em agosto do ano passado houve um problema com as águas do 
Foz do rio Lis e do Ribeiro de S. Pedro, em que a Sra. Presidente e o seu 
gabinete não resolveram, nem responderam à autoridade de saúde. Foi feito 
um inquérito, após deliberação neste órgão. Na reunião passada pedimos o 
relatório desse inquérito, mas não nos foi enviado. 

  
Como vê, a Sra. Presidente não cumpre aquilo que acordou e aprovou no seio deste órgão, 
fazendo impor a sua lei no cumprimento de apenas aquilo que lhe for conveniente. 
Bem prega frei Tomás, faz o que ele diz, não faças o que ele faz.” 

  
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os presentes e referiu o 
seguinte: 
 

 Em relação ao Sr. Rui Fernandes, disse que vai acompanhar o processo e depois 
pedirá informações. 

 Referiu que também não recebe as respostas aos pedidos que tem feito por e-mail. 
Vai advertir o executivo de que com ela acabou. Vai continuar a pedir por escrito, 
poderá dar a tolerância dos 15 dias, e se não houver respostas vai passar para a 
intimação. Pensa que não será necessário chegar a este ponto, pelo que agradece 
que a norma seja cumprida pela Sr.ª Presidente. 

 De seguida referiu que ia partilhar a situação que a levou a concorrer a estas 
funções. 
Leu a sua intervenção, que se passa a transcrever: 

“Quando decidi abraçar a vida política ao nível local fiz-lo desde a 1ª hora com um único 
objetivo - Servir. 
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Servir a população, a minha população, toda, quem votou na minha força política e quem 
não votou. 

Pois bem, para bem servir a população tenho que almejar algo que é fundamental, ser uma 
autarca de excelência. Uma autarca que no desempenho da sua função política e 
independentemente da posição que aí tenha, seja com pelouros ou na oposição, possa dar o 
seu contributo para que, parafraseando o poeta, mas adaptando, “O Concelho pule e 
avance”. 

Chegámos mais ou menos a meio deste mandato e pese embora termos proporcionado ao 
executivo permanente, à Sr.ª Presidente e à sua equipa todos as condições para que 
resolvessem com a urgência que se impunha, problemas mais prementes da população, o 
que é certo e que continuamos sem ter resolvido a maioria deles, o grave problema da água, 
do saneamento, dos buracos das estrada, dos passeios, da sinalética, da zona industrial e o 
seu alargamento, da modernização dos nossos serviços, do turismo, da criação de algo 
diferenciador no Concelho que seja atrativo, etc. 

Ao fim de quase 2 anos de mandato, com uma condição financeira invejável, com todos os 
orçamentos aprovados, ainda andamos a decidir o projeto do saneamento aqui e ali, que a 
adutora dos Altos Picotes tem de ser intervencionada, que temos de tapar os buracos das 
Ruas tal e tal que estão assim há anos, que temos de colocar a sinalética na Cidade e no 
Concelho, etc., e rejubilamos porque estivemos na iminência de não termos Festas da 
Cidade mas afinal correu tudo bem e foi tudo um sucesso e estamos de parabéns e 
emocionamo-nos e vamos para as redes sociais e enchemos as redes sociais de “parabéns, 
fizemos uma festas de sucesso”. Como que se contratar uma empresa e passar-lhe um 
cheque de duzentos e tal mil euros, para essa empresa fazer umas Festas, fosse algo de 
inovador, fosse algo de diferente. Importante, sem dúvida, sobretudo pelo objetivo último que 
se atingiu com as festas e que se atinge com as festas e que foi desde a 1ª Edição, desde 
que a CDU as pensou, desde que a CDU as idealizou, desde que a CDU as lançou, tudo o 
que nos norteou permitir ao movimento associativo, desportivo, etc, um bom encaixe 
financeiro para que nos possam continuar a prestar um bom serviço público e, obviamente, 
animar a Cidade, as pessoas, o comércio, a economia local, etc., e tudo graças às 
associações, às coletividades, aos clubes, aos técnicos da autarquia, todos de parabéns. Eu 
queria aproveitar para dar os parabéns, pois não estive na última reunião, que foi a reunião 
pós festas, portanto quero aqui deixar os meus parabéns a essas pessoas que são os 
verdadeiros obreiros da Festa. 

É importante? Volto a dizer, é! 

Mas é inovador? Não! 

Faz-se disto um pouco por todo o país. Vamos aqui ao lado vamos às Festas do Bodo, de 
uma dimensão muito maior, mas faz-se. E nós vamos continuar a fazer as nossas e melhor 
todos os anos se tudo correr bem assim o espero. 

Mas isto não é inovador. Não é razão para irmos para as redes sociais “Estamos de 
parabéns” e para o jornais “Isto foi uma loucura. Sou muito bom, muito boa”, não, não é por 
aí. E muito menos não é para isso que nós os sete nos sentamos aqui à mesa de quinze em 
quinze dias e, também vou dizer mais, também não é, acho eu, o nosso papel estar aqui a 
dizer que está um buraco para tapar ali ou que está um sinal de trânsito ali ou uma 
passadeira por pintar. Isso é gestão corrente do dia a dia da Câmara, não devia ser nossa 
preocupação aqui essas questões. Deve ser nossa preocupação porque, evidente, preocupa 
os munícipes mas que, naturalmente, com um telefonema, com um e-mail, assim que nos  
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chega ao nosso conhecimento, transmitimos ao vereador responsável, vamos com o 
vereador responsável, se for preciso, ao local, etc. 

Quando a CDU em 2017 me endereçou o convite para encabeçar a lista à Câmara 
Municipal, obviamente que aceitei o convite, com o propósito, naturalmente, vencer as 
eleições, mesmo sabendo que a base eleitoral do PS era superior à da CDU e mesmo 
sabendo que no País existia uma Onda Rosa muito favorável e que havia a saudável 
participação do MPM e do +Concelho, portanto, de outros movimentos e de outras forças 
políticas iria haver flutuação de votos. Mas entendi que o meu contributo para um Concelho 
moderno, inovador, de pessoas felizes seria sempre importante num quadro em que fosse 
eleita Presidente da Câmara ou num quadro em que permanece-se na oposição. Mas nunca 
pensei estar quase a meio do mandato e verificar que, enquanto vereadoras da oposição, as 
nossas opiniões, os nossos contributos são sempre vistos como ataques. As nossas análises 
ao vosso trabalho, mesmo com o intuito de o melhorar, são vistos como politiquices. 

O Staff de apoio à Sr.ª Presidente aposta no confronto permanente e beligerante com os 
vereadores da oposição e depois, meus caros, o clima é tão mau que damos um mau sinal à 
população acerca do papel que aqui nos compete desempenhar. 

O nosso Concelho não pode pular e avançar enquanto quem gere a autarquia e quem 
influencia essa gestão tem este modus vivendi. E o nosso Concelho não pula nem avança 
enquanto a Sr.ª Presidente se achar colocada num pedestal, achar que todos lhe devemos 
vassalagem, que nestas reuniões de trabalho temos um regulamento que nos dita oito 
minutos de intervenção e, portanto, por mais importante que o assunto que está a ser 
discutido seja, temos que nos calar, que não podemos entrar em diálogo e que tantas vezes, 
felizmente, é furado pelo Sr. Vereador Carlos Caetano que se sente visivelmente 
incomodado com esta postura e diz “Eu quero esclarecer, mas eu quero esclarecer.” um grito 
quase de alerta. 

O nosso Concelho não pula e avança enquanto a Sr.ª Presidente quiser calar a comunicação 
social, que possa divulgar algo que não seja do seu agrado ou quando tenta calar a 
oposição. Recordo aqui, com mágoa até, o episódio que levou à interrupção da reunião dado 
o meu desespero perante essa tentativa ignóbil, essa tentativa anti-democrática do tempo do 
fascismo tomada pela Sr.ª Presidente ao tentar calar-me, a mim. 

Estive na sexta-feira à noite numa iniciativa da Associação Marinha em Movimento, 
estivemos eu e a Vereadora Lara porque sabíamos que íamos ouvir um autarca de 
excelência, falo do António José Correia ex-presidente da Câmara de Peniche, que cumpriu 
pela CDU, três mandatos ao leme da autarquia e que projetou Peniche até 2025, portanto ele 
começou em 2005 e criou a Magna Carta de Peniche, projetando o Concelho no futuro. 

Foi uma noite agradável, devo dizer. Eu não tenho nenhum estigma em participar onde quer 
que seja ou quem quer que seja, desde que dessa participação eu possa sair mais 
enriquecida enquanto autarca e, portanto, enquanto autarca possa prestar um melhor serviço 
à população. E de facto aquela sexta-feira foi o culminar de um dia em que muito refleti sobre 
o meu papel, enquanto vereadora, sobre aquilo que andamos nestas reuniões a discutir e 
sobre aquilo em que, efetivamente, deveríamos andar a discutir. 

A nós, autarcas de agora, do hoje, cabe-nos construir o Concelho do Futuro. Para isso, 
deveríamos ter na nossa presidente da câmara um timoneiro, alguém que nos soubesse 
liderar, alguém que pela sua capacidade, dinamismo, visão e arrojo conseguisse projetar o 
Concelho a 20/30 anos e conseguisse reunir em torno desse desiderato todos os 
vereadores, todas as forças vivas do Concelho, toda a massa crítica que a nossa terra tem 
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que é muita e muito boa, independentemente do seu quadrante político, do seu quadrante 
ideológico. 

Mas que faz a Sr.ª Presidente? Não sei. O que sei é que isto não faz. Basta olhar para os 
temas que aqui temos discutido. E tenho e terei muito respeito pelos munícipes e pelos seus 
problemas, como aqui já referi mas, francamente, sentamo-nos sete pessoas ao mais alto 
nível deste Concelho para discutir isso! Não é isso que os autarcas de excelência discutem 
aqui. Podemos fazê-lo noutro âmbito. O que temos de tratar e discutir é, entre outras coisas, 
por exemplo, a modernização administrativa, é a eficiência da câmara, dos serviços, é a 
obrigação que esta câmara tem, de num Concelho da vanguarda da tecnologia. Ser uma 
Câmara, absolutamente, à frente do seu tempo, uma smart câmara, aberta 24 horas, como 
bem reclama o Sr. Deputado Municipal Frederico Barosa e como tem reclamado o antigo 
Presidente da Assembleia Municipal e destacado militante do PS Telmo Ferraz e outros. 

O que nós os sete temos que projetar é o Concelho a 20/30 anos. Temos todos que aqui 
refletir sobre as cidades de hoje, que são inteligentes e que mudam a forma como nelas nos 
devemos posicionar, a todos os níveis. À enormes desafios que as cidades enfrentam e que 
temos que abraçar, já. Lêem com muita atenção o que diz o prof. Miguel de Castro Neto, que 
é o professor da Nova, que nos fala do programa Smart Cities Tour 2019, consultem a seção 
da Associação Nacional de Municípios que se chama Municípios-Cidades Inteligentes, da 
qual a Marinha Grande não faz parte, infelizmente. E não estou aqui a falar de ter pontos de 
internet nos pontos principais da Cidade, não é disso. Estamos aqui a falar de outras coisas 
muito mais profundas. Obviamente que, os grande desafios que hoje enfrentamos decorrem 
da necessidade de planear e gerir serviços, infraestruturas que garantem a qualidade de vida 
a quem vive, trabalha ou visita as cidades. Isto em paralelo com a garantia de que as 
soluções encontradas estão em linha de conta com as preocupações da sustentabilidade, 
conforme defende, e bem, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 11 - Cidades e 
Comunidades Sustentáveis, onde se ambiciona assegurar sustentabilidade, inclusão, 
segurança e resiliência. Adicionalmente não podemos esquecer do combate à emergência 
climática, onde a batalha terá de ser, inevitavelmente, travada nas cidades e convém não 
esquecer que as cidades são também motores de criação de valor económico e, nesse 
sentido, cidades mais inteligentes são aquelas que captam mais talento, são mais criativas e 
onde a inovação, alavanca de crescimento económico e sustentável. 

Como fazemos isto? Temos de ter uma estratégia de inteligência urbana que, tirando partido 
da transformação digital em curso e dos mais recentes desenvolvimentos da tecnologia de 
informação, do Big Data e das Ciência dos Dados estabeleçam uma visão de cidade como 
plataforma onde exista planeamento e uma gestão de território dinâmico, focado na 
satisfação das reais necessidades das pessoas e na eficiência da utilização dos recursos. 

É com esta linha de discurso que me identifico claramente mas, para isso, é preciso saber 
liderar, é preciso saber criar dinâmicas, saber criar equipas, inclusive, com a participação de 
todos os vereadores. A Sr.ª Presidente começou o mandato tendo que lidar com uma 
tragédia imensa que foram os incêndios. Começou por receber Ministros, Secretários de 
Estado, etc., e o velho estilo continuou: “Eu é que ganhei as eleições. Eu é que tenho de 
estar e mais ninguém”. Não Sr.ª Presidente! Logo aí começava a criar o espírito necessário à 
união entre todos, logo aí chamava-nos e dizia “Venham, digam o que lhes vai na Alma a 
quem tem de decidir a nosso favor. Ajudem-me a pressionar, mostrem que nós que 
representamos a população vamos reivindicar para o nosso território medidas urgentes para, 
pelo menos, a parte não ardida da Mata a podermos potenciar”, nomeadamente como diz o 
Vereador António Santos e muito bem, com o Turismo. A este propósito gostaria de recordar 
o projeto, que está nos serviços, que foi delineado pela CDU e que é um projeto  
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interessantíssimo e que pode perfeitamente ser adaptado a parte não ardida do Pinhal, tem 
lá tudo desde o Trilho do Conhecimento que fala a Vereadora Lara, etc. 

Não, isto nunca aconteceu em momento algum, até numa simples cerimónia de 
parabenização de atletas do Concelho nos deixam de fora. Continua a imperar a velha 
máxima “O Nós e os Eles”, ”Le Aux et Les Autres”, o Nós - os reis e senhores que 
ganhámos, e os Eles - a oposição que perderam. Perdemos todos Sr.ª Presidente com esta 
sua forma de encarar a gestão desta Autarquia e espero que não venha com o também 
velho discurso demagógico “Venham para cá todos trabalhar que eu trabalhei sem pelouros, 
etc.”. 

Trabalhar em quê? Qual é o seu Projeto? Qual é a sua estratégia de desenvolvimento 
sustentável do território a todos os níveis, desporto, turismo, educação, associativismo e 
infraestruturas. Qual é o seu caderno de encargos? Não existe. 

Meus senhores, eu falo por mim, não vou dar mais para este peditório. Temos que ser 
autarcas de excelência, temos que pugnar por um território de excelência. No mundo as 
cidades estão a evoluir de forma alucinante e tem reflexos na área tecnológica, social e 
territorial, e nós temos que acompanhar essa evolução e não o estamos a fazer. As novas 
gerações pugnam por um Concelho assim. Passaram dois anos e por mais que a Sr.ª 
Presidente venha dizer que gastou mais não sei quantos milhões, continuamos na cauda dos 
Municípios no que se refere a tudo o que acabei de dizer e que não vou referir. 

Ganhamos onde? Somos os que temos melhor saúde financeira, somos os que temos maior 
eficiência financeira, pudera! Não o gastamos, não temos dívidas, encaixamos mas não 
evoluímos. 

Peniche modernizou-se para ser a Capital da Onda. 

Óbidos mobilizou-se para ser muitas coisas, a Capital do Chocolate, Capital da Literatura, a 
Capital da Vila Natal, 

Fundão para ser a Silicon Valley de Portugal e uma das Smart Cities mais prósperas do 
País. 

Oliveira de Azeméis passou-nos a perna e é a Capital do Vidro. 

E nós fazemos uma vez por ano as Festas da Cidade, que melhorámos este ano 
naturalmente e vamos continuar a melhorar e não é mais do que se faz noutros municípios 

aqui bem perto e com muito maior impacto. 

Enquanto assim pensarmos, pequenino, não vamos lá. Comigo não! E disponho-me a dar os 
murros na mesa que sejam necessários. 

Desculpem-me por fazer aqui uma citação de uma frase do Rúben Carvalho recentemente 
falecido, um grande militante do PCP, que dizia: “Não praticamos a política do possível. 
Assumimos que impossível é apenas o nome que ontem se deu ao que hoje se constrói e 
amanhã se vive.”. 

Termino como comecei, só com autarcas de excelência o nosso Concelho pode pular e 
avançar, e eu quero que o meu Concelho pule e avance.” 

 



 

Página 13 de 44 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 17/06/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 15 

 
 
 
 
 

 
 

A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

 Referiu que muita coisa haveria a dizer, mas é sempre mais do mesmo, com 
acusações sistemáticas a quem aqui trabalha. Não está aqui para fazer este tipo de 
discurso, pelo que vai passar à frente e avançar para aquilo que é importante para o 
concelho e para as preocupações dos munícipes. Os membros do executivo também 
são gente, também sentem essas preocupações, e a estratégia está definida há 
muito tempo no programa com o qual se candidataram. 
Os Srs. Vereadores falaram da modernização administrativa, sabe que tem de ser 
feita e por isso já foi contratada uma empresa e já foi feita uma primeira reunião com 
os serviços. 
Não se revê nas acusações daquilo que a Câmara não faz. Sabe aquilo que tem sido 
feito e que se está a fazer.  
Há uma empresa a fazer a análise ambiental da nossa costa, há um Observatório a 
analisar as situações do Pinhal do Rei, mas as sugestões dos Srs. Vereadores são 
sempre bem-vindas, como bem sabem. 
Em relação à Zona Industrial estão a ser criadas infraestruturas e está-se a trabalhar 
na suspensão do PDM para o seu alargamento.  
Não se revê por isso nessa acusação de inércia. Os três membros do executivo 
estão aqui a trabalhar todos os dias, para resolver as situações, algumas mais 
antigas, mas é impossível que tudo esteja resolvido, a realidade é esta. 
Considera também muito injusto dizer que quer calar a comunicação social. Nunca o 
fez nem o fará, tem por eles muito respeito. E também não quer calar a oposição. 
Não se revê neste tipo de acusação. Deve-se fazer mais? Sim, mas deveria ter sido 
feito desde a primeira hora, se os Srs. Vereadores assim o quisessem, mas não é 
assim que tem acontecido. Está gravado. 

 Seguidamente disse que para não ultrapassar o tempo regulamentar irá dar as 
respostas por escrito e irá empenhar-se para que assim seja feito. 

 Sobre “Portugal Lés-a-Lés” – foi uma prova de motas que correu muito bem, e tudo o 
que foi solicitado à Câmara foi respondido por parte da Sr.ª Vereadora. 

 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que 
respondeu o seguinte às questões da sua área: 
  

 Av.ª João Beare – sobre as condições de segurança referiu que há 2 opções. 
A criação de lombas, que é uma solução permanente, mas não é a mais viável, e a 
solução da colocação de semáforos com a criação de barreiras ao longo da via. 
Também tem uma outra hipótese, que ainda não falou com o Clube, de as crianças 
poderem entrar por outra via e não por esta, mas não sabe se há condições para se 
fazer esta solução. 

 Praia de S. Pedro – foi retirada uma parte do gradeamento para a entrada das 
pedras, mas vai ser reposta. 

 Reunião com a APAMG – ainda não a fez, mas há mais notícias sobre os cães 
selvagens.  
A semana passada reuniu com a empresa que fez a intervenção em Sintra. Ainda 
não tem os custos para a solução, para depois ver qual o terreno necessário para 
albergar os animais recolhidos na mata, e que será dividido pelas duas associações. 
Também visitou o CRO e vai-se tentar duplicar a criação de mais boxes e ainda criar 
um gatil. 

 A intervenção da Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho é um balanço, é a sua análise, 
que não comenta, mas não deixa de considerar um pouco exagerada no que se 
refere aos seus pelouros, porque sabe que os projetos estão a avançar. 
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 Em relação às ruas, ainda bem que estão 37 ruas em andamento. Poderiam ser 
mais, mas tem que se ir avançando, e os Srs. Vereadores do MpM aprovaram os 
projetos mas depois chumbam o orçamento, e assim, por essa via, nunca teríamos 
nada feito no concelho. Felizmente os 5 membros do executivo viabilizaram. 

 
 
Seguidamente o Sr. Vereador António Santos pediu para intervir em defesa da honra. 
A Sr.ª Presidente deu-lhe a palavra, pelo que referiu o seguinte: 
 

 Foi dito que os Vereadores da oposição não colaboram e só criticam. Esta é a 
segunda vez que aqui vem, tem estado a trabalhar pro bono para a elaboração do 
regulamento. Já veio a 3 reuniões, e agora apresentou uma proposta concreta, que a 
Sr.ª Presidente ignorou por completo, falando do Observatório do Pinhal do Rei, que 
já está no site o Relatório Final. 
Quer deixar este registo, em resposta à afirmação de que a oposição não quer 
trabalhar, porque se sentiu ofendido pela Sr.ª Presidente. 

 
 
A Sr.ª Presidente referiu o seguinte: 
 

 Tem o estudo do Comboio de Lata, que irá partilhar com os Srs. Vereadores. Uma 
das máquinas vai ser recuperada por uma empresa em Espanha, por não haver 
condições para o fazer em Portugal.  
Depois terá que falar com o Secretário de Estado das Florestas para definir o trajeto. 
Também irá falar com ele sobre a concretização do projeto do Museu da Floresta, e 
por isso já lhe enviou toda a documentação. 
Também terá todo o gosto, tal como o fez com a criação do grupo de trabalho para a 
alteração do regulamento, em que se reúnam para resolver também esta questão, 
uma vez que em grupos de trabalho mais restritos se consegue trabalhar melhor do 
que aqui na reunião. 
Terminou agradecendo a disponibilidade e o trabalho do Sr. Vereador António 
Santos na área do desporto no concelho.  

 
 
 

 
 
 
A Sr.ª Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia, interrompendo de 
seguida a reunião, para um breve intervalo, das16:05 horas às 16:30 horas. 
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ORDEM DO DIA 
 
 

 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
1. Aprovação da ata n.º 10, da reunião ordinária do dia 22 de abril de 2019 

 
503 - Presente a ata n.º 10, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 22 de 
abril de 2019, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 
Vereador António Santos, por não ter estado presente na reunião. 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 
 
2. Resumo de Tesouraria do dia 11 de junho de 2019 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia 11 de junho de dois mil e 
dezanove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
14.910.190,63€ (catorze milhões, novecentos e dez mil, cento e noventa euros e sessenta e 
três cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
3. Documentos de prestação de contas consolidadas relativos ao exercício 

económico de 2018 
 
504 - Presentes os Documentos de Prestação de Contas Consolidadas relativos ao exercício 
económico de 2018, constituídos por: 
 
- Balanço Consolidado 
- Demonstração de Resultados Consolidada 
- Mapa de fluxos de caixa consolidados de operações orçamentais  
- Relatório de Gestão que integra o anexo às demonstrações financeiras consolidadas 
- Certificação Legal das Contas  
conforme o preconizado no n.º 7 do art.º 75.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na 
redação dada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, os quais se encontram integralmente 
elaborados, estão presentes nesta reunião camarária e serão posteriormente arquivados na 
Área de Contabilidade, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado. 
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A Câmara Municipal, após apreciação dos documentos indicados e no cumprimento 
da alínea i), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua 
redação atual, delibera aprovar os Documentos de Prestação de Contas Consolidadas 
do exercício económico de 2018 e submetê-los à apreciação e votação da Assembleia 
Municipal, para cumprimento do preceituado na alínea l), do n.º 2, do artigo 25º, do 
mesmo diploma e no n.º 2 do art.º 76º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na redação 
dada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto. 
   
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 
 
4. Requalificação da EB+JI da Fonte Santa – CP n.º 04/2019 – Aprovação do Plano 

de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
505 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“ARUNCALIS, L.DA”, para a execução da obra designada por “REQUALIFICAÇÃO DA EB + 
JI DA FONTE SANTA”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª PG15/2019, de 31 de maio, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Sáude 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
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, do art. 12º, n.º 1, do Decreto – Lei N.º 
273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA EB + JI 
DA FONTE SANTA”, em que é cocontratante a firma “ARUNCALIS, L.DA”, delibera 
aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
5. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 – troço 2 – CP n.º 06/2019” - 

aprovação do plano de segurança e saúde para a execução da obra. 
 
506 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária “MATOS 
& NEVES, L.DA”, para a execução da obra designada por “CICLOVIA ENTRE A ZONA 
INDUSTRIAL E A E.R. 242-2 – TROÇO 2”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª PG12/2019, de 31 de maio, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Saúde 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
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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, do art. 12º, n.º 1, do Decreto – Lei N.º 
273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de “CICLOVIA ENTRE A ZONA 
INDUSTRIAL E A E.R. 242-2 – TROÇO 2”, em que é cocontratante a firma “MATOS & 
NEVES, L.DA”, delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da 
obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
6. Ciclovia entre a Zona Industrial e a E.R. 242-2 – troço 3 – CP n.º 07/2019 – 

Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
507 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária “MATOS 
& NEVES, LDA”, para a execução da obra designada por “CICLOVIA ENTRE A ZONA 
INDUSTRIAL E A E.R. 242-2 – TROÇO 3”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª PG13/2019, de 31 de maio, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Sáude 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
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, do art. 12º, n.º 1, do Decreto – Lei N.º 
273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de “CICLOVIA ENTRE A ZONA 
INDUSTRIAL E A E.R. 242-2 – TROÇO 3”, em que é cocontratante a firma “MATOS & 
NEVES, L.DA”, delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da 
obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
7. Requalificação da rua Aníbal Bettencourt - S. Pedro de Moel – CP n.º 08/2019 – 

Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
508 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, L.DA”, para a execução da obra designada por 
“REQUALIFICAÇÃO DA RUA ANÍBAL BETTENCOURT - S. PEDRO DE MOEL”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª PG14/2019, de 27 de maio, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Saúde 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
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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, do art. 12º, n.º 1, do Decreto – Lei N.º 
273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA RUA 
ANÍBAL BETTENCOURT - S. PEDRO DE MOEL”, em que é cocontratante a firma 
“CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, L.DA”, delibera aprovar o Plano de Segurança e 
Saúde para a execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
8. Requalificação da rua e travessa do Mirante – CP N.º 17/2018” – Aprovação de 

trabalhos a menos. 
 
509 - Presente informação da DQV, com a ref. LS-49/2019, através da qual se propõe a 
aprovação de trabalhos a menos, no valor de 2.533,35€ (dois mil, quinhentos e trinta e três 
euros e trinta e cinco cêntimos), que acresce IVA à taxa legal em vigor, correspondentes a 
quantidades de trabalho que não foram utilizadas, nomeadamente por excederem as 
necessárias para completar a solução preconizada em projeto. 
 
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, e do art. 379º do Código dos 
Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA 
RUA E TRAVESSA DO MIRANTE”, em que é cocontratante a firma “DELFIM DE JESUS 
MARTINS & FILHOS, L.DA”, delibera aprovar trabalhos a menos no valor de 2.533,35€ 
(dois mil, quinhentos e trinta e três euros e trinta e cinco cêntimos), que acresce IVA à 
taxa legal em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.  
 
 
9. Rede de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da 

Amieira – fase 4 – CP N.º 19/2017 – Aprovação de trabalhos a menos. 
 
510 - Presente informação da DQV, com a ref. LS-35/2019, através da qual se propõe a 
aprovação de trabalhos a menos, no valor de 1.206,79€ (mil, duzentos e seis euros e setenta 
e nove cêntimos), que acresce IVA à taxa legal em vigor, correspondente a quantidades de 
trabalho que não foram utilizadas, nomeadamente por excederem as necessárias para 
completar a solução preconizada em projeto. 
 
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, e do art. 379º do Código dos 
Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “REDE DE SANEAMENTO 
DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA - FASE 
4”, em que é cocontratante a firma “CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, SA”, delibera 
aprovar trabalhos a menos no valor de 1.206,79€ (mil, duzentos e seis euros e setenta 
e nove cêntimos), que acresce IVA à taxa legal em vigor. 



 

Página 19 de 44 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 17/06/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
  
 
10. Rede de saneamento de águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da 

Amieira – fase 4 – CP N.º 19/2017 – Aprovação do plano de trabalhos ajustado. 
 
511 - Presente Plano de Trabalhos ajustado, apresentado pela firma adjudicatária 
“CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.”. 
 
Presente informação técnica com a ref.ª LS-24.2019, datada de 06.05.2019, através da qual 
se propõe a aprovação do plano de trabalhos ajustado, tendo em conta as prorrogações do 
prazo de execução da obra concedidas no seguimento das suspensões dos trabalhos 
aprovadas no decurso da mesma. 
 
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, e do art. 361º, n.º 3, do Código dos 
Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “REDE DE SANEAMENTO 
DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA - FASE 
4”, em que é cocontratante a firma “CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A.”, delibera 
aprovar o plano de trabalhos ajustado. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 
 
 
11. Isenção do pagamento de taxas 
 
512 - A Calendário de Letras, S.A., solicitou à Câmara Municipal a isenção do pagamento 
das taxas municipais, para a realização das atividades a seguir elencadas: 

 Ocupação de espaço público para realização do Mercado do Livro, no período de 
29 de Junho a 1 de Setembro de 2019 na Praia da Vieira e na Praia de S. Pedro 
de Moel; 

 Licença especial de ruído; 

 Licença de instalação e funcionamento de recinto improvisado. 
 
- A Moher – Associação para o desenvolvimento de S. Pedro Moel, solicitou à Câmara 
Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a 
seguir elencada: 

 Licença especial de ruído para música ao vivo durante a época balnear em S. 
Pedro Moel; 

 
- A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, solicitou à 
Câmara Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da 
atividade a seguir elencada: 

 Licença especial de ruído para a festa popular nos dias 28, 29 e 30 de junho de 
2019; 
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 Licença de instalação e funcionamento de recinto improvisado; 

 Licença para a colocação de publicidade. 
 
- A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB.1 João Beare, solicitou 
à Câmara Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização 
da atividade a seguir elencada: 

 Licença especial de ruído para a realização da festa de final de ano no dia 21-06-
2019; 

 Licença para a colocação de publicidade. 
 
- A Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande – Capela da Albergaria, solicitou à 
Câmara Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da 
atividade a seguir elencada: 

 Licença especial de ruído para a realização dos festejos anuais em Honra de Nosso 
Senhora de Fátima no dia 14 de julho de 2019; 

 Licença para a colocação de publicidade. 
 
Presente as informações nº 50/AF, 51/AF, 52/AF, 53/SN e 56/AF de 07 de junho de 2019, 
fundamentadas de facto e de direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento de 
Taxas do Município da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea a) e b) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e 
Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as Juntas de Freguesia, 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. 
 
Pode ainda a Câmara Municipal isentar as atividades culturais, recreativas, sociais ou 
desportivas que sejam desenvolvidas em parceria com o Município da Marinha Grande, nos 
termos da alínea g) do nº 3 do artigo 14.º do citado regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea a), b) e g) do nº 3 e n.º 6 do artigo 
14.º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
DELIBERA ISENTAR, relativamente às atividades identificadas, a Calendário de Letras, 
S.A., a Moher – Associação para o desenvolvimento de S. Pedro Moel, a Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da Escola EB.1 João Beare, a Fábrica da Igreja Paroquial 
da Marinha Grande – Capela da Albergaria, do pagamento das taxas devidas pela 
emissão das licenças especiais de ruído, das licenças de recinto improvisado, das 
licenças de publicidade e da licença de ocupação de espaço público. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
12. Pedido para colocação de um sinal de estacionamento a Pessoa Portadora de 

Deficiência na rua da Escola bloco A r/chão/B Embra - Marinha Grande. 
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513 - Presente pedido com o registo n.º E/5507/2019, em que é solicitada a colocação de um 
sinal de estacionamento a pessoa portadora de deficiência na rua da Escola, bloco A 
r/chão/B Embra - Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica LC/18/2019 de 24/5/2019, sobre o assunto. 
 
Na sequência do pedido com registo n.º E/5507/2019, para colocação de um sinal de 
estacionamento a pessoa portadora de deficiência na rua da Escola, bloco A r/chão/B Embra 
- Marinha Grande, bem como da solução técnica apresentada na informação dos serviços 
camarários LC/18/2019 de 24/5/2019, que se dá aqui por integralmente reproduzida e se 
anexa, a Câmara Municipal delibera ao abrigo da alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual: 
 
Colocar um sinal de estacionamento autorizado H1a e um painel adicional M11d - 
(deficientes), conforme estabelecido nos artigos 34.º e 46.º, respetivamente, do 
Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, um lugar na gare de 
estacionamento sito na rua da Escola, junto ao Bloco acima referido, como marcação 
do respetivo lugar em pintura referido na informação técnica. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 
13. Req.º nº 909/19, datado de 23/05/2019 - Proc.º n.º 35/19, datado de 30/01/2019 - 

Mário Carvalheiro da Cruz e Maria Cristina Guerra Luís da Cruz 
 

514 - Presentes requerimentos n.º 180/19, n.º 705/19 e n.º 909/19, registados em 
2019/01/30, 2019/04/16 e em 2019/05/23, respetivamente, constantes do processo 
camarário n.º 35/19, registado em 2019/01/30, subscrito por Mário Carvalheiro da Cruz, com 
o NIF 165567767, e por Maria Cristina Guerra Luís da Cruz, com o NIF 141263369, 
residentes na Rua do Comércio, n.º 25, Carvide, Leiria, referente a pedido de licenciamento 
de obra de construção de moradia e construção de muros de vedação, no prédio urbano sito 
na Rua Cabeços da Garcia, lugar de Cabeços da Garcia, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 20471-P, descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 20597. 
 
Presente parecer técnico, datado de 2019/04/24, favorável para o alinhamento do muro e 
passeio. 
 
Presente parecer técnico, datado de 2019/06/05, a propor a aprovação do projeto de 
arquitetura com condicionalismos. 
 
Após análise do pedido, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, 
a Câmara Municipal delibera: 
 
1. DEFERIR, nos termos da alínea a) do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 155/99, de 16 de 

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, 
que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o projeto de 
arquitetura, constante do processo camarário n.º 35/19, registado em 2019/01/30,  
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respeitante ao pedido de licenciamento da obra de construção de uma moradia e 
construção de muros de vedação no prédio urbano sito na Rua Cabeços da Garcia, 
lugar de Cabeços da Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, inscrito na 
matriz predial sob o artigo n.º 20471-P, descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 20597, apresentado por Mário Carvalheiro da 
Cruz, com o NIF 165567767, e por Maria Cristina Guerra Luís da Cruz, com o NIF 
141263369, residentes na Rua do Comércio, n.º 25, Carvide, Leiria, com o 
condicionalismos de apresentar Memória Descritiva e Justificativa do projeto com 
a indicação da dimensão dos muros a licenciar, representados na planta de 
implantação, conforme como comunicado em fase de “Comunicação Para 
Aperfeiçoamento do Pedido” pelo ofício n.º 402/19, datado de 2019/04/05, 
rececionado em 2019/04/10, e pelo ofício n.º 564/19, datado de 2019/05/20, 
rececionado em 2019/05/23.   

2. ACEITAR A CEDÊNCIA para domínio público da faixa de terreno com a área de 
19.10 m2, ao longo da frente do prédio confinante com a Rua Cabeços da Garcia, 
conforme descrição e configuração constante da peça gráfica correspondente à 
“Planta de Implantação e Projeto do Muro Frontal”, com o código “Co02/Jan/19, N.º 
1B, de MAI.2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 909/19, registado em 
2019/05/23, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação da certidão emitida Conservatória do Registo Predial, devidamente 
atualizada. 

3. INFORMAR OS INTERESSADOS que devem apresentar, no prazo máximo de seis 
meses a contar da data da notificação, os Projetos das Especialidades aplicáveis, 
nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 20º do RJUE. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
14. Req.º nº 1016/19, datado de 11/06/2019 - Proc.º n.º 279/18, datado de 13/07/2018 - 

Tiago Lopes Mota 
 

515 - Presentes requerimentos n.º 1283/18, n.º 860/19 e n.º 1016/19, registados em 
2018/07/13, 2019/05/15 e 2019/06/11, respetivamente, subscritos por Tiago Lopes Mota, 
com o NIF 259125849, residente na Rua da Embra n.º 65, lugar de Embra, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, constantes do processo camarário n.º 279/18, registado em 
2018/07/13, referente a pedido de licenciamento de obra de ampliação e alteração do 
edifício de habitação e alteração do numero de unidades de utilização passando de uma 
habitação para duas habitações, a incidir no prédio urbano situado na Rua da Embra n.º 65, 
lugar de Embra, freguesia e concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o 
artigo n.º 19570, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
11200.  
 
Presentes alterações ao projeto apresentadas pelos requerimentos n.º 1016/19, registado 
em 2019/06/11,apresentadas em sede de audiência prévia. 
 
Presente parecer técnico datado de 2019/06/11, que refere que os elementos apresentados 
sob a componente arquitetura encontram-se aptos a uma decisão favorável. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar as alterações formuladas para o projeto, 
apresentadas em sede de audiência prévia, por Tiago Lopes Mota, com o NIF 
259125849, residente na Rua da Embra n.º 65, lugar de Embra, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, bem como o parecer técnico, e considerando que as alterações 
apresentadas colmatam as deficiências que motivaram a audiência prévia ao projeto,  
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delibera nos termos do n.º 3 do artigo 20º do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro: 
 
1. DEFERIR o projeto de arquitetura, do processo camarário n.º 279/18, registado em 

2018/07/13, referente ao pedido de licenciamento de obra de ampliação e alteração 
do edifício de habitação e alteração do numero de unidades de utilização passando 
de uma habitação para duas habitações, a incidir no prédio urbano situado na Rua 
da Embra n.º 65, lugar de Embra, freguesia e concelho de Marinha Grande, inscrito 
na matriz predial sob o artigo n.º 19570, descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 11200.  

2. INFORMAR o requerente que deverá apresentar, no prazo de seis meses a contar 
da data da notificação da presente deliberação, os projetos das especialidades 
aplicáveis nos termos do n.º 4 do artigo 20.º do RJUE. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 
15. Req.º nº 404/19, datado de 27/02/2019 - Proc.º n.º 25/18, datado de 01/02/2018 - 

TRANSPORTES LEONEL JULIO PEREIRA, LDA 
 

516 - Presente pedido com o registo n.º 404/19, datado de 27/02/2019, relativo a 
legalização, alteração e ampliação de uma unidade industrial, sita na rua da Zona 
Industrial, Moita, nos prédios registados na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça 
sob os n.º 1122 e 1788, inscritos, respetivamente, na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
679 e na matriz predial rústica sob o artigo n.º 700, da freguesia da Moita e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 25/18, com data de 
entrada de 01/02/2018, apresentado por TRANSPORTES LEONEL JULIO PEREIRA, LDA, 
com o NIPC 503 660 272, com sede na rua Central, n.º 41, Cavalinhos, Maceira, Leiria, 
freguesia de Maceira e concelho de Leiria, a solicitar a aprovação do projeto de arquitetura; 
Presente informação técnica, datada de 11/06/2019, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura apresentado em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
1. DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura relativo ao processo de legalização, alteração e ampliação 
de uma unidade industrial, sita na rua da Zona Industrial, Moita, nos prédios 
registados na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob os n.º 1122 e 
1788, inscritos, respetivamente, na matriz predial urbana sob o artigo n.º 679 e na 
matriz predial rústica sob o artigo n.º 700, da freguesia da Moita e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 25/18, com data 
de entrada de 01/02/2018, apresentado por TRANSPORTES LEONEL JULIO 
PEREIRA, LDA, com o NIPC 503 660 272, com sede na rua Central, n.º 41, 
Cavalinhos, Maceira, Leiria, freguesia de Maceira e concelho de Leiria, com os 
seguintes condicionalismos: 
1.1. Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os 

projetos de especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do 
RJUE; 
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1.2. Assegurar a realização da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar 
como necessários ao bom acabamento da obra. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
16. Req.º nº 888/19, datado de 21/05/2019 - Proc.º n.º 171/17, datado de 03/05/2017 - 

Joaquim Grácio Rosa 
 

517 - Presente requerimento n.º 888/19, datado de 2019/05/21, constante do processo 
camarário n.º 171/17, subscrito por Joaquim Grácio Rosa, com o NIF 128084758, com 
residência em rua do Centro, lote n.º 9, n.º 205, 2.º esq./frente, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, a solicitar o licenciamento das alterações a levar a efeito na obra de 
“Remodelação e ampliação de uma moradia unifamiliar, garagem e muros de 
vedação”, incidente sobre um prédio urbano, sito na rua do Salgueiro, n.º 30, lugar de 
Salgueiro, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o n.º 7881 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 
Marinha Grande sob o artigo n.º 6684, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de 
Ampliação n.º 84/17, datado de 2017/11/22, dispondo de projeto de arquitetura das 
alterações, aprovado por deliberação camarária datada de 2018/11/12. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/06/03, referente aos projetos das 
especialidades, das alterações apresentadas. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
1. DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março e pela Lei n.º 28/2010, de 2 de 
setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o 
pedido de licenciamento das alterações à obra de “Remodelação e ampliação de 
uma moradia unifamiliar, garagem e muros de vedação”, incidente sobre um 
prédio urbano, sito na rua do Salgueiro, n.º 30, lugar de Salgueiro, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o n.º 7881 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 
Marinha Grande sob o artigo n.º 6684, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de 
Ampliação n.º 84/17, datado de 2017/11/22, com o número de processo 171/17, com 
data de entrada em 2017/05/03, apresentado por Joaquim Grácio Rosa, com o NIF 
128084758, com residência em rua do Centro, lote n.º 9, n.º 205, 2.º esq./frente, 
freguesia e concelho de Marinha Grande 

2. INFORMAR que nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no 
prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do respetivo 
alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
17. Req.º nº 865/19, datado de 16/05/2019 - Proc.º n.º 97/18, datado de 21/03/2018 - 

Primebiz, Unipessoal, Lda. 
 

518 - Presente requerimento n.º 865/19, datado de 2019/05/16, constante do processo 
camarário n.º 97/18, subscrito por Primebiz, Unipessoal, Lda., com o NIPC 505872617,  
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com sede em avenida Victor Gallo, n.º 11, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Legalização da alteração e ampliação 
de moradia e muro de vedação” existente, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua do 
Pontão, n.º 5, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20433 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 7086, dispondo de projeto de arquitetura aprovado 
por deliberação camarária datada de 2019/02/25. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/06/03, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
1. DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

– RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de 
“Legalização da alteração e ampliação de moradia e muro de vedação” existente, a 
incidir sobre um prédio urbano, sito na rua do Pontão, n.º 5, lugar de Picassinos, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 20433 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo número 7086, com o número de processo 97/18, com data de entrada 
em 2018/03/21, apresentado por Primebiz, Unipessoal, Lda., com o NIPC 
505872617, com sede em avenida Victor Gallo, n.º 11, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
1.1. Execução de passeio público na extensão total do prédio confinante com a rua 

do Pontão,com a largura de 1,10m, contíguo à valeta existente. Os materiais a 
aplicar no passeio deverão ser idênticos aos da envolvente, ou seja, lancil de 
calcário com 0,13m (largura à vista) e 0,25m (altura). Deverá prever a 
colocação de calçada em pedra calcária de 0,05mx0,05mx0,05m. O espelho do 
lancil deverá ficar a 0,12m acima do pavimento, devendo rebaixar para o,04m 
na entrada do prédio numa distância mínima de 3,50m. Na execução do 
passeio, deverá ser considerada a colocação de película de plástico preto 
entre a camada base e a almofada de assentamento, de modo a evitar o 
crescimento de ervas. Deverá ainda prever o remate entre o passeio e o 
pavimento em betuminoso. 

1.2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 20,75m, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua do Pontão, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “Implantação - 
definitivo”, com o número “Desenho n.º 6a”, datado de “Nov./18”, entregue a 
coberto do requerimento n.º 2074/18, datado de 2018/11/15, ficando a emissão 
da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida 
pela Conservatória do Registo Predial. 

1.3. O muro de vedação a levar a efeito junto da rua do Pontão, deverá ser 
executado em alvenaria, devidamente rebocado e pintado, de acordo com a 
alínea a) do art. 18.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização 
do Município da Marinha Grande.  

 
Mais delibera INFORMAR a firma requerente do seguinte: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano 

a contar da data da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, 
apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
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2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 

Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de 
vistoria municipal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
18. Req.º nº 869/19, datado de 17/05/2019 - Proc.º n.º 400/18, datado de 21/09/2018 - 

Lídia Maria Grilo Dionísio Martins 
 

519 - Presente requerimento n.º 869/19, datado de 2019/05/17, constante do processo 
camarário n.º 400/18, subscrito por Lídia Maria Grilo Dionísio Martins, com o NIF 
183011368, residente em rua dos Agriões, n.º 46, lugar de Pilado, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Ampliação de moradia“ 
e da “Legalização de alterações de moradia” existente, incidente sobre um prédio urbano, 
sito na rua dos Agriões, n.º 46, lugar de Pilado, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13931 e 
inscrito na matriz sob o artigo número 19924, dispondo de projeto de arquitetura aprovado 
por deliberação camarária datada de 2018/12/21.  
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2019/05/27, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
1. DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que 
aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de 
licenciamento da obra de “Ampliação de moradia” e da “Legalização de alterações 
de moradia” existente, incidente sobre um prédio urbano, sito na rua dos Agriões, 
n.º 46, lugar de Pilado, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13931 e 
inscrito na matriz sob o artigo número 19924, com o número de processo 400/18, 
com data de entrada em 2018/09/21, apresentado por Lídia Maria Grilo Dionísio 
Martins, com o NIF 183011368, residente em rua dos Agriões, n.º 46, lugar de 
Pilado, freguesia e concelho de Marinha Grande. 

 
Mais delibera INFORMAR a firma requerente do seguinte: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano 

a contar da data da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, 
apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de 
vistoria municipal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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19. Req.º nº 1013/19, datado de 11/06/2019 - Proc.º n.º 200/18, datado de 25/05/2019 - 

Hugo António Vieira Guerra 
 

520 - Presente processo camarário n.º 200/18, registado em 2018/05/25, apresentado por 
Hugo António Vieira Guerra, com o NIF 210408278, residente em Rua da Meia Calçada, 
n.º 9, lugar e freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, referente ao pedido 
de licenciamento de obra de construção de uma moradia e muros, a erigir no prédio 
rústico situado na Rua da Beira Baixa, lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, inscrito na matriz predial sob o n.º 4583, descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 13505, cujo projeto de arquitetura foi aprovado com 
condicionalismos na reunião de Câmara Municipal de 2018/10/29. 
 
Presentes projetos das especialidades, devidamente instruídos com declaração de 
responsabilidade do seu autor, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 10.º 
do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro.  
 
Presente parecer técnico, datado de 2019/01/07, que atesta estarem os projetos das 
especialidades em condições para que a Câmara Municipal tome uma deliberação final 
sobre o pedido. 
 
Pelos requerimentos n.º 2308/18, n.º 601/19 e n.º 1013/19, registados em 2018/12/28, 
2019/04/02 e 2019/06/11, respetivamente, apresentou elementos da componente arquitetura 
em satisfação aos condicionalismos de aprovação do projeto. 
 
Após análise do pedido, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, 
a Câmara Municipal delibera: 
 
1. DEFERIR, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 23º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, 
o pedido de licenciamento de de obra de construção de uma moradia e muros, 
constante do processo camarário n.º 200/18, registado em 201//05/25, a erigir no 
prédio rústico situado na Rua da Beira Baixa, lugar de Trutas, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o n.º 4583, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 13505, cujo projeto 
de arquitetura foi aprovado com condicionalismos na reunião de Câmara Municipal 
de 2018/10/29, apresentado por Hugo António Vieira Guerra, com o NIF 210408278, 
residente em Rua da Meia Calçada, n.º 9, lugar e freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande. 

2. Aceitar a cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 54,84 
m2, situada em parte da frente do prédio confinante com a Rua da Beira Baixa, 
conforme descrição e configuração constante da peça gráfica correspondente à 
“Planta de Implantação sobre Levantamento Topográfico, Desenho n.º 1.2”, 
entregue a coberto do Requerimento n.º 601/19, registado em 2019/04/02, ficando a 
emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação da certidão 
emitida Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 

3. INFORMAR o interessado do seguinte: 
3.1. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deve, no prazo de um 

ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, 
apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
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3.2. Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deve, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, 
comunicando também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, 
encarregada da execução dos mesmos, ficando esta obrigada à execução 
exata dos projetos e ao respeito pelas condições do licenciamento. 

3.3. Deve assegurar a instalação do recetáculo postal domiciliário de acordo com a 
legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 
8/90, de 06 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto 
Regulamentar n.º 21/98, de 04 de setembro, Declaração de Retificação n.º 22-
E/98, de 30 de novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
20. Req.º nº 967/19, datado de 03/06/2019 - Proc.º n.º 52/19, datado de 11/02/2019 - 

Pedro Ricardo Grácio de Sousa 
 

521 - Presente requerimento n.º 967/19, datado de 2019/06/03, constante do processo 
camarário n.º 52/19, subscrito por Pedro Ricardo Grácio de Sousa, com o NIF 255659741, 
com residência em rua Esquerda, n.º 14, Almoinha Velha, freguesia de Moita, concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma 
moradia unifamiliar e muro de vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito em 
Ferraria, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 1568 e inscrito na matriz predial rústica 
sob o artigo número 1247, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação 
camarária datada de 2019/04/22. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/06/06, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
1. DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

– RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de uma moradia unifamiliar e muro de vedação”, a incidir sobre um 
prédio rústico, sito em Ferraria, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
1568 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 1247, com o número 
de processo 52/19, com data de entrada em 2019/02/11, apresentado por Pedro 
Ricardo Grácio de Sousa, com o NIF 255659741, com residência em rua Esquerda, 
n.º 14, Almoinha Velha, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande. 

2. INFORMAR o requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, 
deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do 
respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.  
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21. Req.º nº 979/19, datado de 03/06/2019 - Proc.º n.º 98/19, datado de 15/03/2019 - 

Pedro Henrique de Sousa Russo 
 

522 - Presente processo camarário n.º 98/19, registado em 2019/03/15, apresentado por 
Pedro Henrique de Sousa Russo, com o NIF 233867058, com morada na Rua Lopes, n.º 
24, r/c esq.º, Lisboa, freguesia e concelho de Lisboa, referente ao pedido de licenciamento 
de obra de alteração e ampliação de moradia e licenciamento de obras de construção 
de muros de vedação, anexo e piscina, com obra de demolição de construções 
atualmente existentes no prédio, integrada no procedimento de licença, a realizar no prédio 
misto situado na Rua António de Sousa Calado, n.º 6, lugar de Figueiras, freguesia de 
Marinha Grande, inscrito na matriz urbana sob o n.º 20454 - P, inscrito na matriz rústica sob 
o n.º 6196, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 20614, 
cujo projeto de arquitetura foi aprovado na reunião de Câmara municipal de 2019/05/07.  
 
Presentes projetos das especialidades, devidamente instruídos com declaração de 
responsabilidade do seu autor, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 10.º 
do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro.  
 
Presente parecer técnico, datado de 2019/06/07, que atesta estarem os projetos das 
especialidades devidamente instruídos e em condições para que a Câmara Municipal tome 
uma deliberação final sobre o pedido de licenciamento. 
 
Após análise do pedido, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, 
a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 23º do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
processo camarário n.º 98/19, registado em 2019/03/15, referente ao pedido de 
licenciamento de obra de alteração e ampliação de moradia e licenciamento de obras 
de construção de muros de vedação, anexo e piscina, com obra de demolição de 
construções atualmente existentes no prédio, integrada no procedimento de licença, a 
realizar no prédio misto situado na Rua António de Sousa Calado, n.º 6, lugar de 
Figueiras, freguesia de Marinha Grande, inscrito na matriz urbana sob o n.º 20454 - P, 
inscrito na matriz rústica sob o n.º 6196, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o n.º 20614, constante do processo camarário n.º 98/19, 
registado em 2019/03/15, cujo projeto de arquitetura foi aprovado na reunião de 
Câmara municipal de 2019/05/07, apresentado por Pedro Henrique de Sousa Russo, 
com o NIF 233867058, com morada na Rua Lopes, n.º 24, r/c esq.º, Lisboa, freguesia e 
concelho de Lisboa.  
1. INFORMAR que mantém a decisão de aceitar a cedência para domínio público da 

faixa de terreno com a área de 50 m2, situada em parte da frente do prédio 
confinante com a Rua António de Sousa Calado, conforme descrição e 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “Implantação e corte 
BB’, Desenho n.º 1.2”, entregue a coberto do Requerimento n.º 506/19, registado 
em 2019/3/15, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação da certidão emitida Conservatória do Registo Predial, devidamente 
atualizada. 

2. INFORMAR o interessado do seguinte: 
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2.1. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de 
um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, 
apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2.2. Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes 
do início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, 
comunicando também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, 
encarregada da execução dos mesmos, ficando esta obrigada à execução 
exata dos projetos e ao respeito pelas condições do licenciamento. 

2.3. Deverá assegurar a instalação do recetáculo postal domiciliário de acordo com 
a legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 
8/90, de 06 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto 
Regulamentar n.º 21/98, de 04 de setembro, Declaração de Retificação n.º 22-
E/98, de 30 de novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto. 

2.4. Deverá assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de 
acordo com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o 
efeito, deverá efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo 
de dados de resíduos de construção, nos termos do disposto na alínea f) do 
artigo 11.º do referido diploma, de acordo com o modelo constante no seu 
Anexo II. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
22. Req.º nº 918/19, datado de 24/05/2019 - Proc.º n.º 195/18, datado de 24/05/2018 - 

João Alexandre Duarte Bom 
 

523 - Presente processo camarário n.º 195/18, registado em 2018/05/24, apresentado por 
João Alexandre Duarte Bom, com o NIF 216534720, com residência na Praça Amílcar 
Alexandre Gordalina, lote 13, 4ºC, Gândara dos Olivais, Marrazes, Leiria, referente ao pedido 
de licenciamento de obra de construção de uma moradia, um anexo e muros, no prédio 
urbano sito na Rua do Outeiro, lugar de Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 20331, descrito na Conservatória do Registo Predial 
da Marinha Grande sob o n.º 1010, cujo projeto de arquitetura foi aprovado na reunião de 
Câmara Municipal de 2019/02/11. 
 
Presentes projetos das especialidades, devidamente instruídos com declaração de 
responsabilidade do seu autor, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 10.º 
do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro.  
 
Presente parecer técnico, datado de 2019/06/04, que atesta estarem os projetos das 
especialidades devidamente instruídos e em condições para que a Câmara Municipal tome 
uma deliberação final sobre o pedido de licenciamento. 
 
Após análise do pedido, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele recaíram, 
a Câmara Municipal DELIBERA: 
 
1. DEFERIR, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 23º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, 
o pedido de licenciamento de obra de construção de uma moradia, um anexo e  
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muros, no prédio urbano sito na Rua do Outeiro, lugar de Amieira, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 20331, 
descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1010, 
constante do processo camarário n.º 195/18, registado em 2018/05/24, cujo projeto 
de arquitetura foi aprovado na reunião de Câmara Municipal de 2019/02/11, 
apresentado por João Alexandre Duarte Bom, com o NIF 216534720, com 
residência na Praça Amílcar Alexandre Gordalina, lote 13, 4ºC, Gândara dos 
Olivais, Marrazes, Leiria. 

2. INFORMAR que mantém a decisão de aceitar a cedência para domínio público da 
faixa de terreno com a área de 70,50 m2, destinada a berma, situada ao longo da 
frente do prédio confinante com a Rua da Agroeira, conforme descrição e 
configuração constante gráfica “Planta de Implantação Sobre o Levantamento 
Topográfico, Desenho n.º 01.02, entregue a coberto do requerimento n.º 50/19, 
registado em 2019/01/11, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação da certidão emitida Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 

3. INFORMAR o interessado do seguinte: 
3.1. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de 

um ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, 
apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

3.2. Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes 
do início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, 
comunicando também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, 
encarregada da execução dos mesmos, ficando esta obrigada à execução 
exata dos projetos e ao respeito pelas condições do licenciamento. 

3.3. Deverá assegurar a instalação do recetáculo postal domiciliário de acordo com 
a legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 
8/90, de 06 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto 
Regulamentar n.º 21/98, de 04 de setembro, Declaração de Retificação n.º 22-
E/98, de 30 de novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto. 

3.4. Deverá executar berma em calçada de calcário ou granito com dimensões de 
0,10mx0,10mx0,10m, após execução de uma base em tout-venant com uma 
espessura mínima de 0,20m. A berma deverá ser executada de modo a fazer 
uma valeta suave com fio de água ao meio da berma em calçada. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
23. Req.º nº 725/19, datado de 18/04/2019 - Proc.º n.º 513/18, datado de 30/11/2018 - 

Marco António da Silva Malta e Cláudia Maria Pereira Marcelino 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Realço aqui o rigor com que analisamos estes processos, e oxalá a fita métrica esteja 
devidamente calibrada, dado que o PDM permite um índice de construção de 0,60 e a 
medição do índice de construção que viola o PDM é de 0,607.” 
 
524 - Presente requerimentos n.º 2158/18 e n.º 725/19, registados em 2018/11/30 e 
2019/04/18, respetivamente, subscritos por Marco António da Silva Malta, com o NIF 
196236410, e por Cláudia Maria Pereira Marcelino, com o NIF 166360473, residentes na 
Rua dos Pinheiros n.º 32, lugar de Pedrulheira, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
constantes do processo camarário n.º 513/18, registado em 2018/11/30, referente a pedido  
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de licenciamento de obra de construção de dois edifícios anexos, de uso complementar 
da moradia situada na Rua dos Pinheiros n.º 32, lugar de Pedrulheira, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, no prédio urbano inscrito na matriz predial sob o n.º 20360-P, descrito 
na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 19481. 
Presente parecer técnico, datado de 2019/06/03, a indicar o incumprimento do PDM da 
Marinha Grande. 
 
Após análise do projeto de arquitetura apresentado pelos requerimentos n.º 2158/18 e 
n.º 725/19, registados em 2018/11/30 e 2019/04/18, respetivamente, subscritos por 
Marco António da Silva Malta, com o NIF 196236410, e por Cláudia Maria Pereira 
Marcelino, com o NIF 166360473, residentes na Rua dos Pinheiros n.º 32, lugar de 
Pedrulheira, freguesia e concelho de Marinha Grande, constantes do processo 
camarário n.º 513/18, registado em 2018/11/30, referente a pedido de licenciamento de 
obra de construção de dois edifícios anexos, de uso complementar da moradia situada 
na Rua dos Pinheiros n.º 32, lugar de Pedrulheira, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, no prédio urbano inscrito na matriz predial sob o n.º 20360-P, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 19481, bem como o 
parecer técnico que sobre ele recaiu a Câmara Municipal delibera notificar os 
requerentes, nos termos do artigo 121.º e 122.º do Código do Procedimento 
Administrativo - CPA, para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA PRÉVIA, por escrito, 
no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da pretensão, nos 
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24º do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, por o projeto de arquitetura violar norma 
legal e regulamentar aplicável nomeadamente o Plano Diretor Municipal, por o 
conjunto das obras, realizada e projetada, traduzir o índice bruto de construção de 
0,607, superior ao índice bruto de construção de 0,60 fixado no n.º 8 do artigo 5.º do 
regulamento do PDM-MG para a Restante Área Urbana do Aglomerado Urbano da 
Marinha Grande, onde o prédio parcialmente se situa. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
24. Req.º nº 1995/18, datado de 02/11/2018 - Proc.º n.º 471/18, datado de 02/11/2018 - 

Amorobras - Construção Civil, Lda 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Realço aqui o rigor com que analisamos estes processos, e oxalá a fita métrica esteja 
devidamente calibrada, dado que o PDM permite um índice de construção de 1 e a medição 
do índice de construção que viola o PDM é de 1,001.” 
 
525 - Presente requerimento n.º 1995/18, datado de 2018/11/02, constante do processo 
camarário n.º 471/18, em nome de Amorobras - Construção Civil, Lda., com o NIPC 
503639001, com sede em rua da Agroeira, n.º 85, lugar de Amieira, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, relativo ao pedido de licenciamento da “Alteração de Loteamento 
Urbano”, sito no lugar de Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, titulado pelo 
Alvará de Loteamento n.º 6/99, datado de 29/07/1999, emitido em nome de “Construções 
A.L. & M. Lda.”, a incidir nos parâmetros urbanísticos associados ao designado “Lote n.º 
71”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 12563 e 
inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 15805, nomeadamente o 
aumento da área máxima bruta de construção para habitação, a diminuição da área máxima 
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bruta de construção para comércio/serviços, o aumento da área total de construção no lote, o 
aumento do número de fogos de habitação, passando de seis fogos para sete fogos, a 
diminuição das unidades destinadas a comércio/serviços, passando de três unidades para 
uma unidade e a diminuição do número total de estacionamentos, passando de quatorze 
lugares para sete lugares.  
  
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/05/17, que refere que o projeto 
apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, nomeadamente por violar normas 
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente o n.º 8 do art. 5.º do regulamento do 
Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, ao propor o aumento da área de construção de 
126,00m2 para o “Lote n.º 71”, traduzindo-se numa área total de construção no loteamento 
de 91.996,00m2, implicando num Índice de Construção Bruto de 1,001, superior ao Índice de 
Construção Bruto máximo de 1 definido para a área onde se localiza o loteamento - Área 
Central. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da “Alteração de Loteamento Urbano”, sito 
no lugar de Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, titulado pelo Alvará 
de Loteamento n.º 6/99, datado de 29/07/1999, emitido em nome de “Construções A.L. 
& M. Lda.”, a incidir nos parâmetros urbanísticos associados ao designado “Lote n.º 
71”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
12563 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 15805, bem 
como do parecer técnico datado de 2019/05/17, a Câmara Municipal delibera notificar a 
firma requerente, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento 
Administrativo – CPA, para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA PRÉVIA, por escrito, 
no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da pretensão, nos 
termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que 
aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, nomeadamente por 
violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente o n.º 8 do art. 5.º do 
regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, ao propor o aumento da 
área de construção de 126,00m2 para o “Lote n.º 71”, traduzindo-se numa área total de 
construção no loteamento de 91.996,00m2, implicando num Índice de Construção 
Bruto de 1,001, superior ao Índice de Construção Bruto máximo de 1 definido para a 
área onde se localiza o loteamento - Área Central. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
25. Req.º nº 952/19, datado de 29/05/2019 - Proc.º n.º 248/15, datado de 24/07/2015 - 

Leonel Oliveira de Sousa 
 
526 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 952/19, datado de 29/05/2019 
apresentado por Leonel Oliveira de Sousa, com o NIF 183485726, com morada em Rua do 
Sol, n.º 79, Guarda Nova, freguesia e concelho de Marinha Grande, a solicitar a autorização 
de utilização para o edifício objeto de legalização de ampliação do edifício, licenciado pelo 
Alvará de Legalização n.º 9/17, emitido em 01/03/2017, após realização de vistoria, em 
22/11/2017, cujo parecer foi desfavorável. 
 
Presente parecer técnico datado de 31/05/2019, bem como despacho do do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização de nova vistoria, para verificação da situação atual, nos termos do n.º 5 do artigo 
65.º do RJUE. 



 

Página 34 de 44 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 17/06/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 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 à fração ao edifício sito em Rua da Machinha, n.º 878, 
freguesia de Moita e concelho de Marinha Grande, propriedade de Leonel Oliveira de 
Sousa, com o NIF 183485726, com morada em Rua do Sol, n.º 79, Guarda Nova, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, com a seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheiro Rui Vicente 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 
2) Membros suplentes 
Engenheira Maria João Oliveira  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
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. 
 
 
26. Req.º n.º 965/19 datado de 31/05/2019 - Proc.º n.º 526/16, datado de 28/12/2016- 

António Quintino de Sousa - Cabeça de Casal da Herança de 
 
527 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 965/19, datado de 31/05/2019 
apresentado por António Quintino de Sousa - Cabeça de Casal da Herança de, com o 
NIF 741937808, representado por Maria Isabel Domingos de Sousa, com morada em Rua 5 
de Outubro, n.º 8, Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha 
Grande, a solicitar a autorização de utilização para o edifício destinado a habitação e 
turismo, sito na Rua 5 de Outubro, n.º 8, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha 
Grande, objeto de legalização de alteração e de ampliação, titulada pelo alvará de licença de 
legalização n.º 53/19, emitido em 16/05/2019. 
 
Presente parecer técnico datado de 31/05/2019, bem como despacho do do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização de nova vistoria, n.º 6 do art.º 57.º do 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 nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 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 à fração ao edifício sito em Rua 5 de Outubro, n.º 8, 
Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, 
propriedade de António Quintino de Sousa - Cabeça de Casal da Herança de, com o 
NIF 741937808, representado por Maria Isabel Domingos de Sousa, com morada no 
mesmo local, com a seguinte composição: 
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1) Membros efetivos 
Engenheiro Rui Vicente 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 

2) Membros suplentes 
Engenheira Maria João Oliveira  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
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. 
 
 
27. Req.º nº 944/19, datado de 29/05/2019 - Proc.º n.º 374/17, datado de 17/08/2017 - 

José Filipe Silva Oliveira 
 

528 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 944/19, datado de 29/05/2019 
apresentado por José Filipe Silva Oliveira, com o NIF 128139943, com morada em Rua 
dos Guilhermes, n.º 91, freguesia e concelho de Marinha Grande, a solicitar a autorização de 
utilização para o edifício destinado a serviços (restauração e bebidas) e habitação, sito na 
Estrada do Guilherme, n.º 91, freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de 
legalização de ampliação e licenciamento de obras de ampliação, titulada pelo alvará de 
obras de legalização e ampliação n.º 57/18, emitido em 07/08/2018. 
 
Presente parecer técnico datado de 03/06/2019, bem como despacho do do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização de nova vistoria, n.º 6 do art.º 57.º do 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 nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 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 à fração ao edifício sito na Estrada do Guilherme, n.º 
91, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de José Filipe Silva Oliveira, 
com o NIF 128139943, com morada em Rua dos Guilhermes, n.º 91, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, com a seguinte composição: 
 

1) Membros efetivos 
Engenheiro Rui Vicente 
Arquiteto Alexandre Fava  
Fiscal Carlos Duarte 
 

2) Membros suplentes 
Engenheira Maria João Oliveira  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
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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. 
 
 
28. Req.º nº 745/18, datado de 16/04/2018 - Proc.º n.º 295/2018, datado de 16/04/2018 - 

Vítor José da Silva Gomes 
 

529 - Presente pedido de avaliação do estado inicial de conservação de edifício sito na área 
de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande, para efeitos de candidatura a 
benefícios fiscais, solicitado por Vítor José da Silva Gomes, com o NIF 128803010, com 
morada na Rua Machado Santos, n.º 12-14, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
respeitante ao edifício sito na mesma morada descrito na Conservatória do Registo Predial 
da Marinha Grande sob o n.º 6.008 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 
Marinha Grande sob o artigo n.º 30. 
 
Presente deliberação tomada na reunião de Câmara de 30/04/2018, considerando o disposto 
na aliena c) do n.º 23 do artigo 71.º do EBF, no artigo 65.º do Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado 
pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e 
pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho, e no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, 
de 31 de dezembro, a determinar a realização de vistoria ao edifício mencionado, para 
efeitos de classificação do estado inicial do edifício; 
 
Presente Auto de Vistoria datado de 03/06/2019, respeitante à vistoria realizada em 
17/05/2018, descrevendo o estado da edificação, bem como a ficha de avaliação aprovada 
no âmbito da Portaria n.º 1192-B/2006, de 03 de novembro, devidamente preenchida; 
 
Após análise da pretensão e do auto de vistoria mencionado a Câmara delibera: 
 
1. 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 
habilitação aprovada pelo mesmo diploma legal, e conforme auto de vistoria 
datado de 29/08/2018, ao imóvel sito na Rua Machado Santos, n.º 12-14, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 6.008 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 
Marinha Grande sob o artigo n.º 30, propriedade de Vítor José da Silva Gomes, 
com o NIF 128803010, é atribuído o nível de conservação MAU correspondendo-lhe 
o coeficiente de conservação 1,81. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 
 
 
29. Isenção de taxas de ingresso no museu do vidro – Grupo Desportivo os 

Vidreiros 
 
530 - Presente pedido de isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro remetidos pelo 
Grupo Desportivo Os Vidreiros, com o registo n.º E/6266/2019, datado de 03 de junho de 
2019. A visita será realizada no âmbito da 1.ª edição do Torneio Vidreiro Cup 2019, e 
encontra-se agendada para o dia 22 de junho de 2019. 
 
Considerando que: 
 
- A alínea b), do n.º 3, do artigo 14.º, do regulamento e tabela de taxas e licenças do 
Município da Marinha Grande define que ficam isentas do pagamento de taxas previstas no 
regulamento e respetiva tabela "(...) as associações culturais, desportivas ou recreativas 
legalmente constituídas e sem fins lucrativos, com sede no concelho da Marinha Grande, 
relativamente aos atos, factos ou atividades que se destinem diretamente à prossecução dos 
seus fins estatutários."; 
 
- Define ainda a alínea a), do n.º 5, que as isenções previstas no artigo 14.º carecem de 
formalização de pedido fundamentado e acompanhado, designadamente de fotocópia 
simples de documento comprovativo da natureza jurídica das entidades e da sua finalidade 
estatutária; 
 
- Em anexo se encontra cópia do cartão de identificação de pessoa coletiva, onde se pode 
comprovar a natureza jurídica da entidade enquanto associação; 
 
- Em anexo se encontra cópia da constituição da associação e respetivos estatutos, datada 
de 03 de abril de 1974 no Cartório Notarial da Marinha Grande e publicada na III Série do 
Diário da República de 27 de junho de 1979, na qual se pode ler no artigo 2.º que o Grupo 
Desportivo Os Vidreiros “tem por fim a promoção cultural dos sócios, através da educação 
física e desportiva e da acção recreativa e intelectual, visando a sua formação humana 
integral (…)”;  
 
- Que com estes documentos está comprovada a natureza jurídica e a finalidade da entidade 
Grupo Desportivo Os Vidreiros.  
- A entidade tem sede no concelho. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta, que se insere nas suas 
competências próprias atribuídas pelo n.º 6 do art.º 14.º do Regulamento e Tabela de 
Taxas do Município da Marinha Grande, e delibera isentar, ao abrigo do previsto no 
art.º 14.º, n.º 3, alínea b) do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município da 
Marinha Grande, o Grupo Desportivo Os Vidreiros do pagamento da taxas de ingresso 
no Museu do Vidro, no dia 22 de junho de 2019, para um total de cerca de cento e 
setenta pessoas. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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30. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – área 

cultural - Associação Tocándar - ocupação de tempos livres e organização de 
atividades culturais e recreativas 

 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
A associação diz que o orçamento é de 22.610,00€, pede apoio à Câmara de 6.000,00€, e a 
atribuição é de 6.000,00€ - Qual o critério? 

Concordamos em pleno com esta e outras candidaturas para apoios aos clubes e 
associações. No entanto, não podemos concordar com a discricionariedade deste 
regulamento que temos. Sem prejuízo para o projeto, pois nem este, nem qualquer outro 
apoio, alguma vez deixou de ser atribuído por responsabilidade dos vereadores do MPM, 
mas porque discordando dos CRITÉRIOS, vamos continuar a abster-nos, com declaração de 
voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos que tanto prejudicam as 
associações.” 
 
531 - Presente deliberação de 22 de abril de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 
6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios 
ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição 
do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas 
da entidade concedente:  
 
Apoio anual:  
 

 REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8688/2018, de 
28 de setembro de 

2018 
504934562 Associação Tocándar 

Ocupação de tempos livres 
e organização de 

atividades culturais e 
recreativas, nomeadamente 

no campo da música 

33,1 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1086/2019 de 21 de maio, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Associação Tocándar preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para Ocupação de tempos livres 
e organização de atividades culturais e recreativas, nomeadamente no campo da 
música. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 

a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 

 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem como  
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para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das 
alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/168; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artº 33 da Lei nº 75/2013 de 12 de 
setembro e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e 
Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/8688/2018, 
de 28 de 

setembro de 
2018 

504934562 
Associação 
Tocandar 

Ocupação de 
tempos livres e 
organização de 

atividades 
culturais e 

recreativas, 
nomeadamente no 
campo da música 

33,1 pontos 2018/A/168 6.000,00 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e António Santos, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
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 processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  
 
 
31. Celebração de acordo de regularização de dívida e revisão do valor da renda da 

inquilina residente na rua Adriano Marques Nobre, n.º 85, Camarnal, por motivo 
de alteração de rendimento mensal do agregado familiar. 

 
532 - Presente requerimento com o registo de entrada E/4316/2019, datado de 18 de abril 
2019, em nome da titular arrendatária, entregue nos serviços na pessoa do ex-companheiro, 
a solicitar o pagamento da dívida existente referente a rendas em atraso, em 20 prestações 
mensais. 
 
Presente informação n.º 1148 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania – D.D.C.- datada 
de 29 de maio de 2019, através da qual se expõe a situação do referido arrendatário e as 
circunstâncias que levaram à existência da presente dívida por parte deste, e propõe a 
celebração de um acordo de regularização de dívidas do montante que se encontra por 
liquidar, no valor de 389,87€, em 20 prestações mensais, a partir de agosto do corrente ano. 
 
Considerando que Carlos não reúne presentemente condições económicas que lhe permitam 
liquidar integralmente o montante em causa, uma vez que, garante ter menos serviço e 
consequentemente menos poder económico.  
 
Considerando a intenção manifestada por parte do ex-companheiro da arrendatária titular em 
liquidar a dívida que tem para com o Município da Marinha Grande, no valor de 389,87€ 
(trezentos e oitenta e nove euros e oitenta e sete cêntimos); 
 
Considerando a proposta apresentada para pagamento da dívida, em 20 prestações 
mensais; 
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Considerando que o Regulamento de Atribuição, de Gestão e de Utilização das Habitações 
Sociais do Município da Marinha Grande estabelece na alínea k, do nº 1, do artigo 29.º, que 
em caso de atraso no pagamento da renda ou acumulação de vários meses em dívida, e de 
forma a evitar a resolução do contrato de arrendamento, possa vir a ser celebrado um acordo 
prestacional, com vista à regularização da dívida. 
 
Considerando a competência da Câmara Municipal, nos termos da alínea ee) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual;  
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conjugada com a alínea k) do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento de Atribuição, 
Gestão e Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande 
concordar com o pagamento da dívida, no valor de 389,87€ (trezentos e oitenta e nove 
euros e oitenta e sete cêntimos) em 20 prestações mensais, sendo 19 prestações, no 
valor unitário de 19,49€ (dezanove euros e quarenta e nove cêntimos) e a 20.ª, no valor 
de 19,56€ (dezanove euros e cinquenta e seis cêntimos) com entrada em vigor a partir 
de agosto do corrente ano. 
 
Mais delibera, alterar o valor da renda para 11,90€,valor este calculado, tendo em conta 
as alterações verificadas, quer na composição, quer nos rendimentos do agregado 
familiar, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de agosto do corrente ano. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.  
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
 
 
32. Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da 

Amieira - Fase 2 - Concurso público n.º 13/2019 - Esclarecimento e listas de erros 
e omissões. Ratificação de despacho 

 
533 - Presentes informações de ref.ª CS/35/2019 e I/1210/2019 de 06/06/2019 e 07/06/2019, 
respetivamente;~ 
 
Presente despacho n.º 216/2019, com o seguinte teor: 
 
“Presente informação da DGT, com referência CS/35/2019, de 06 de junho, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se apreciam um pedido de esclarecimento e as listas de 
erros e omissões apresentadas, e propõe a aprovação de um novo mapa de quantidades 
final e a aprovação de novas peças escritas e desenhadas, a aditar ao projeto de execução. 
Considerando que o prazo de apresentação de propostas continua a correr, 
independentemente da tomada de decisão sobre a lista de erros e omissões e que a 
ausência de resposta implica a sua rejeição; 
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Tendo em conta que a apresentação de listas de erros e omissões pelos interessados 
constitui um dever e representa uma forma de participação na definição objetiva e rigorosa 
dos termos do projeto de execução e da sua conformidade com a obra a realizar; 
Atendendo a que estas listas têm ainda um propósito de controlo de custos prevenindo 
eventuais acréscimos futuros de trabalhos na execução da obra; 
Considerando que a realização da obra é urgente em função dos propósitos constantes da 
respetiva memória descritiva; 
Decido, de acordo com o artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos e de acordo com os 
artigos 33.º, n.º 1, alínea f) e 35.º, n.º 3, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

a) Aprovar o mapa de quantidades retificado e novas peças escritas e desenhadas, a 
aditar ao projeto de execução; 

b) A disponibilização em plataforma eletrónica do mapa de trabalhos retificado, peças 
escritas e desenhadas, e notificação a todos os interessados. 

O presente despacho deve ser ratificado pela Câmara Municipal na sua próxima reunião.” 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera ratificar o despacho n.º 215/2019, de acordo com 
os artigos 33.º, n.º 1. al. f) e 35.º, n.º 3, ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
  
 
33. Reabilitação dos Espaços Exteriores-Escola de Casal de Malta -Concurso 

público n.º 22/2019 - Listas de erros e omissões. Ratificação de despacho 
 
534 - A Sr.ª Presidente apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
Presentes informações de ref.ª IA20/2019 e I/1209/2019 de 05/06/2019 e 07/06/2019, 
respetivamente; 
 
Presente despacho n.º 215/2019, com o seguinte teor: 
 
“Presente informação da DGT, com referência IA-20/2019, de 05 de junho, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se apreciam as listas de erros e omissões apresentadas, 
bem como as omissões identificadas pelo autor do projeto, e propõe a aprovação de um 
novo mapa de quantidades final, a aditar ao projeto de execução. 
Considerando que o prazo de apresentação de propostas continua a correr, 
independentemente da tomada de decisão sobre a lista de erros e omissões e que a 
ausência de resposta implica a sua rejeição; 
Tendo em conta que a apresentação de listas de erros e omissões pelos interessados 
constitui um dever e representa uma forma de participação na definição objetiva e rigorosa 
dos termos do projeto de execução e da sua conformidade com a obra a realizar; 
Atendendo a que estas listas têm ainda um propósito de controlo de custos prevenindo 
eventuais acréscimos futuros de trabalhos na execução da obra; 
Considerando que a realização da obra é urgente em função dos propósitos constantes da 
respetiva memória descritiva; 
Decido, de acordo com o artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos e de acordo com os 
artigos 33.º, n.º 1, alínea f) e 35.º, n.º 3, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

a) Aprovar o mapa de quantidades retificado; 
b) A disponibilização em plataforma eletrónica do mapa de trabalhos retificado e 

notificação a todos os interessados. 
O presente despacho deve ser ratificado pela Câmara Municipal na sua próxima reunião.” 
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Assim, a Câmara Municipal delibera ratificar o despacho n.º 215/2019, de acordo com 
os artigos 33.º, n.º 1. al. f) e 35.º, n.º 3, ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
34. Requalificação/Ampliação da Escola Básica da Moita - Concurso público nº 

05/2018. Aprovação de trabalhos complementares e trabalhos a menos. 
 
535 - A sr.ª Presidente apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presentes informações com referência MA.11.2019 e MA.13.2019, de 28 de maio de 2019 e 
07 de junho de 2019, respetivamente, que se dão por integralmente reproduzidas, relativas à 
empreitada de “Requalificação/Ampliação da Escola Básica da Moita” adjudicada à empresa 
ARLINDO LOPES DIAS UNIPESSOAL, LDA, nas quais se propõe: 
 

 a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 6.405,08 euros (seis mil, 
quatrocentos e cinco euros e oito cêntimos); 

 a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, no valor de 
23.862,77 euros (vinte e três mil, oitocentos e sessenta e dois euros e setenta e sete 
cêntimos), acrescidos de IVA à taxa de 6%; 

 a aprovação de trabalhos complementares no valor de 4.503,84 euros (quatro mil, 
quinhentos e três euros e oitenta e quatro cêntimos), acrescidos de IVA à taxa de 
6%, a serem suportados 50% pela entidade adjudicante e 50% pelo adjudicatário; 

 a notificação ao empreiteiro para apresentação de plano de trabalho atualizado; 

 alteração ao projeto de gás natural. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea f) do nº 1 do artigo 33º da lei 
75/2013, de 12 de setembro em conjugação com a alínea b) do nº 18º do Decreto-Lei n.º 
197/99 de 8 de Junho, na sua atual redação e artigos 370º; do artigo 378º e 379.º, todos 
do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada de 
“Requalificação/Ampliação da Escola Básica da Moita”: 
  

   a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 6.405,08 euros (seis mil, 
quatrocentos e cinco euros e oito cêntimos), de acordo com o artigo 379º do 
Código dos Contratos Públicos (CCP); 

   a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, no valor 
de 23.862,77 euros (vinte e três mil, oitocentos e sessenta e dois euros e 
setenta e sete cêntimos), acrescidos de IVA à taxa de 6%, de acordo com os 
n.º 1 e al. a) e b) do n.º 2 do artigo 370.º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP); 

   a aprovação de trabalhos complementares no valor de 4.503,84 euros (quatro 
mil, quinhentos e três euros e oitenta e quatro cêntimos), acrescidos de IVA à 
taxa de 6%, a serem suportados 50% ela entidade adjudicante e 50% pelo 
adjudicatário, de acordo com o n.º 3 do artigo 378º do Código dos Contratos 
Públicos (CCP); 

   a notificação ao empreiteiro para apresentação de plano de trabalho 
atualizado em conformidade com o disposto no nº 3 do artigo 361º do CCP; 

   alteração ao projeto de gás natural; 

   aprovar a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
 





E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 16:50 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 Presidente da Câmara Municipal, 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


