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Aos vinte e nove dias do mês de julho 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:  
 

 José Luís Marques de Sousa; 

 Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

 Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

 Álvaro Miramar Botas Letra; 

 Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

 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 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho comunicou em 
27/07/2019, 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 por motivos de índole pessoal estará ausente no período 
compreendido entre 29 de julho de 2019 (inclusive) e 05 de agosto de 2019 (inclusive), não 
podendo participar nesta reunião, pelo que solicitou a justificação da sua falta, sendo 
substituída pelo candidato imediatamente a seguir na lista da CDU – Coligação Democrática 
Unitária, Senhor José Luís Marques de Sousa. 
 

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. Agostinho Teixeira de Oliveira – pretende informações sobre o pontão da Rua do 
Sol. 
 

2. Sr. Joaquim Loureiro Andrade – pretende falar sobre o Museu do Vidro, a Rua da 
Portela, a Rua Manuel Fernandes Santos, a Avenida Vítor Galo, a Rua Professor Virgílio 
Morais e o Largo 26 de Março. 
 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
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ORDEM DO DIA 
 

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

1. Resumo de Tesouraria do dia 23 de julho de 2019 
2. P.A. N.º 32/2019-AP/DDC - “Produção da 6.ª edição das Festas da Cidade”. Liberação da 
caução. 
 
PATRIMÓNIO 

3. Alienação de terreno no Casal da Formiga propriedade do Município da Marinha Grande 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

4. “Marcações rodoviárias no concelho da Marinha Grande – CP N.º 20/2019” – Aprovação 
do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
5. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira 
- Fase 3” CP N.º 16/2019” – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da 
obra. 
6. "Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira 
- Fase 1 – CP n.º 14/2019” – Aprovação do plano de trabalhos. 
7. “Alteração da rede elétrica e reparações do Centro Empresarial da Marinha Grande – CP 
n.º 19/2019” – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
8. “Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande – CP n.º 12/2018” – Suspensão 
parcial dos trabalhos. 
9. “PA n.º 43/2018 - Plano Geral do Sistema de Abastecimento de Água à Freguesia da 
Marinha Grande” – Aprovação da Fase II. 
10. Projetos de execução da adutora Picotes - S. Pedro Moel e adutora distribuidora Picotes 
- Marinha Grande - PA n.º 40/2019. Aprovação de estudo prévio. 
11. Requalificação/Ampliação da Escola Básica da Moita - Concurso público n. º 05/2018. 
Prazo de execução de trabalhos complementares 
12. Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira- Fase 1 - Concurso público n.º 12/2019. Adjudicação 
13. Receção Provisória - Requalificação da Rua e Travessa do Mirante - Concurso público 
n.º 17/2018 
14. Receção Provisória - Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira 
e Charneca da Amieira – Fase 4 - Concurso público n.º 19/2017 
15. Empreitada de: Reabilitação no espaço público no bairro municipal social de Casal de 
Malta - Concurso público n.º 21/2019 - Adjudicação 
16. “Requalificação da Cantina Escolar da Embra – CP n.º 22/2018” – Aprovação do plano de 
trabalhos. 
17. “Requalificação da Rua da Vitória" - Concurso Público nº 13/2018 - Aprovação de 
Trabalhos complementares e prorrogação de prazo da empreitada 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

18. Autorização para pagamento de taxas em prestações 
19. Isenção do pagamento de taxas 
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

20. Pedido de Intervenção na Rua do Cartaxo - Marinha Grande 
21. “Elaboração do projeto de execução da rede de abastecimento de água da Amieira” – PA 
n.º 13/2019 - Aprovação do Anteprojeto 
22. “Elaboração do projeto de execução da rede de abastecimento de água de Picassinos, 
Pedrulheira e Tojeira”  – PA n.º 13/2019 - Aprovação do Anteprojeto 
23. “Elaboração do projeto de execução da rede de abastecimento de água das Trutas” – PA 
n.º 13/2019 - Aprovação do Anteprojeto 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

24. Req.º nº 1180/19, datado de 11/07/2019 - Proc.º n.º 496/18, datado de 21/11/2018 - 
Mário Carvalheiro da Cruz e Maria Cristina Guerra Luís da Cruz 
25. Req.º nº 1181/19, datado de 11/07/2019 - Proc.º n.º 513/18, datado de 30/11/2018 - 
Marco António da Silva Malta e Cláudia Maria Pereira Marcelino 
26. Req.º nº 1187/19, datado de 12/07/2019 - Proc.º n.º 248/19, datado de 12/07/2019 - 
Megatechind - Indústrias Marinha Grande, Lda 
27. Req.º nº 721/19, datado de 17/04/2019 - Proc.º n.º 149/19, datado de17/04/2019 - 
Realcepuzzle, Lda. 
28. Req.º nº 1137/19, datado de 02/07/2019 - Proc.º n.º 322/17, datado de 21/07/2017 - Ana 
Margarida do Carmo Lourenço e Hugo Alexandre Leitão Pedrosa 
29. Req.º nº 1106/19, datado de 26/06/2019 - Proc.º n.º 57/19, datado de 14/02/2019 - 
Marlene da Conceição Ribeiro dos Santos Azinheiro 
30. Req.º nº 582/19, datado de 28/03/2019 - Proc.º n.º 118/19, datado de 28/03/2019 - Luís 
Manuel Peixoto da Silva e Alda Angelina Pereira dos Santos 
31. Req.º nº 1146/19, datado de 03/07/2019 - Proc.º n.º 150/18, datado de 27/04/2018 - João 
Rodrigues Correia 
32. Req.º nº 1049/19, datado de 18/06/2019 - Proc.º n.º 216/19, datado de 18/06/2019 - 
Habiveríssimo - Imobiliária e Construção Lda 
33. Req.º nº 1390/18, datado de 27/07/2018 - Proc.º n.º 241/16, datado de 22/06/2016 - 
Habiveríssimo - Imobiliária e Construção Lda 
34. Req.º nº 1053/19, datado de 18/06/2019 - Proc.º n.º 341/18, datado de 17/08/2018 - José 
de Sousa Júnior e Maria da Conceição Paula de Sousa 
35. Req.º nº 1197/19, datado de 15/07/2019 - Proc.º n.º 424/17, datado de 21/09/2017 - 
Primebiz, Unipessoal, Lda. 
36. Req.º nº 1035/19, datado de 13/06/2019 - Proc.º n.º 213/19, datado de 13/06/2019 - KLC 
- Indústria de Transformação de Matérias Plásticas, Lda. 
37. Req.º nº 1092/19, datado de 25/06/2019 - Proc.º n.º 471/18, datado de 02/11/2018 - 
Amorobras - Construção Civil, Lda 
38. Req.º nº 1062/18, datado de 07/06/2018 - Proc.º n.º 218/18, datado de 07/06/2018 - Nuno 
Miguel de Sousa Fernandes 
39. Req.º nº 2208/18, datado de 10/12/2018 - Proc.º n.º 526/18, datado de 10/12/2018 - Rui 
Miguel Justino Ribeiro e Sophie Camille Madeleine Telier Justino Ribeiro 
40. Req.º nº 871/19, datado de 15/07/2019 - Proc.º n.º 420/18, datado de 04/10/2018 - 
Aurinda de Assunção Martins Afonso Morais - Cabeça de Casal da Herança de 
41. Req.º nº 994/19, datado de 05/06/2019 - Proc.º n.º 199/19, datado de 05/06/2019 - Ana 
Margarida Delgado Simão e Luís Filipe da Cruz Aguiar de Sousa 
42. Req.º nº 497/19, datado de 14/03/2019 - Proc.º n.º 96/19, datado de 14/03/2019 - Maria 
Conceição Cruz Nunes Simões 
43. Req.º nº 669/18, datado de 05/04/2018 - Proc.º n.º 6/18, datado de 11/01/2018 - Vítor 
Cipriano Veríssimo 
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44. Req.º nº 75/19, datado de 15/01/2019 - Proc.º n.º 422/18, datado de 04/10/2018 - Marco 
António Duarte Alves Laranjeira 
45. Req.º nº 1182/19, datado de 11/07/2019 - Proc.º n.º 246/19, datado de 11/07/2019 - 
Jorge Duarte de Oliveira, Paula Cristina de Oliveira Antunes e Maria José de Oliveira 
Antunes 
46. Req.º nº 1176/19, datado de 10/07/2019 - Proc.º n.º 452/17, datado de 10/10/2017 - 
Minorina Alves Guerra, Edgar Alves Coelho e Fábio Alves Coelho 
47. Req.º nº 1189/19, datado de 12/07/2019 - Proc.º n.º 135/19, datado de 09/04/2019 - Elsa 
Sofia Martinho Ruivo, João Fernandes dos Santos Ruivo e Odete Marinho Eloi dos Santos 
Ruivo 
48. Req.º nº 1856/15, datado de 10/12/2015 - Proc.º n.º 232/14, datado de 30/06/2014 - 
Plasglass - Moulds For The Plastics & Glass Industry Lda. 
49. Req.º nº 2279/18, datado de 20/12/2018 - Proc.º n.º 9/2018, datado de 05/01/2018 - 
Sónia Paula Marques Teixeira Correia Lourenço 
50. Req.º nº 1002/19, datado de 06/06/2019 - Proc.º n.º 202/19, datado de 06/06/2019 - 
Direção-Geral de Energia e Geologia 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

51. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – Área cultural 
- Biblioteca de Instrução e Recreio da Praia da Vieira - Organização de bailes de verão 
52. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – Área cultural 
- Teatresco - Grupo de Teatro - XX Festiv ´Álvaro 
53. Proposta de fixação de preços de artigos para venda na loja do Museu do Vidro 
54. Isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro – Fábrica da Igreja Paroquial de Vieira 
de Leiria - Ratificação de Despacho 
55. Proposta eliminação de documentação 
 
ATIVIDADE FÍSICA  

56. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Sport 
Operário Marinhense - 31º torneio de voleibol de praia; 6º torneio super jovem e 6º torneio 
super sénior - 2019 

 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

57. Transferência habitacional da inquilina da atual fração sita na Avenida da Liberdade, 
Bloco M, 3.º esq para a fração sita na Rua António Lopes, n.º 41, Camarnal - Marinha 
Grande, por agravamento das condições de habitabilidade. 
58. Programa de funcionamento da atividade física para a 3.ª idade. Atribuição de apoio 
financeiro no ano de 2019 - Sport Operário Marinhense 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

59. Pedido de indemnização por danos em viatura automóvel – Buraco no pavimento - Rua 
da Indústria Metalúrgica – Concorrência de culpas – Audiência prévia. 
60. Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua da Ribeira, Amieirinha - Concorrência de 
culpas - Audiência prévia. 
61. Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua da Indústria Metalúrgica - Concorrência de 
culpas - Audiência prévia. 
62. Cessação do Contrato de Comodato celebrado entre a CMMG e Instituto Politécnico de 
Leiria (IPL) 
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

63. Aprovação da segunda adenda ao protocolo de colaboração entre a Agência Portuguesa 
do Ambiente, I.P. e o Município da Marinha Grande 
 
 
 



 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
1. Sr. Agostinho Teixeira de Oliveira – referiu que o assunto que traz é o mesmo de 
sempre: a Rua do Sol e o coletor da rua, que entope.  
Em 2010, com a ligação dos esgotos da Moita, o caudal aumentou o que provoca 
inundações, porque a dimensão não é suficiente. Em 2015 o então Presidente da Câmara 
prometeu resolver o assunto, não o fez. Em 2017 o Presidente da altura informou-o que 
tinha feito o projeto da Rua da Vitória e que a seguir seria a Rua do Sol, incluída nesse 
mesmo projeto.  
Entretanto entrou outro executivo e foi prometido intervencionar a Rua do Sol a seguir à Rua 
da Vitória. Como o projeto foi retirado da Rua da Vitória e esta está quase pronta, e o 
projeto para a Rua do Sol não está pronto para fazer a obra este ano, gostaria de saber 
porque é que o projeto foi retirado do projeto da Rua da Vitória, um vez que vem aí mais um 
inverno e está preocupado com a situação. 
 
 
2. Sr. Joaquim Loureiro Andrade – abordou os seguintes assuntos: 

1) Museu do Vidro – foi ameaçado, já expôs o assunto, que quer encerrar, pelo que 
pretende uma resposta urgente. 

2) Rua da Portela – chamou a atenção para a situação das águas que vêm da vala e 
que com as chuvas sobem e inundam as casas. 

3) Rua Manuel Fernandes dos Santos – há uma rampa ilegal e sem segurança, 
nomeadamente para as pessoas em cadeira de rodas. O parque infantil também 
não cumpre a lei, porque falta a vedação e as casas de banho. Questionou ainda 
para quando a reparação dos dois campos. 

4) Avenida Vítor Galo – já passou um ano e ainda não foram mudados os 3 postes que 
estão a causar danos a pessoas sem mobilidade. 

5) Rua Professor Virgílio Morais – há uma tampa de saneamento a precisar de 
alcatrão e há pedras soltas na calçada, reparações que são urgentes fazer. 

6) Largo 26 de Março de 1917 – há dois corredores para peões cujos arbustos 
precisavam de ser aparados. Um deles ficou bem feito o outro não e ainda está pior. 
Ninguém fiscaliza? Para quando está previsto o corte? 

 
Terminou a intervenção referindo que quer respostas aos assuntos que hoje apresentou e a 
todas as restantes intervenções que tem feito em diversas reuniões de Câmara, cujas datas 
enumerou, e que constam do documento escrito que entregou e que se anexa à presente 
ata. 
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O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os presentes e respondeu o 
seguinte: 

 Sr. Agostinho – desde o início do mandato que tem andado a tratar deste assunto 
com o Sr. Agostinho, a última das vezes há poucas semanas. Viram o projeto, deu-
lhe o ponto de situação, o projeto está pronto, virá para aprovação na próxima 
reunião e inclui a reconversão do pontão, mas a obra não estará pronta neste 
inverno. Por essa razão estão a ser estudadas medidas para enchentes repentinas 
e para grandes enxurradas, conforme falaram nessa altura. Está tudo a andar 
conforme lhe tem vindo a dizer desde que tem o pelouro. As coisas estão a avançar, 
pelo que tem de ficar tranquilo. O que se tem que fazer é garantir que este inverno 
não vai haver nenhum percalço e avançar com a obra. 

 

 Sr. Andrade – o Sr. Vereador referiu que algumas das respostas são do seu pelouro 
mas outras não. 

 A Rua da Portela é também uma questão de transbordo de uma vala, e está 
previsto fazer ali uma grande intervenção, mas ainda não tem projeto. 

 A Rua Manuel Fernandes dos Santos vai ao longo do cemitério da Marinha 
Grande, e tem dúvidas que a rampa esteja ilegal, como o Sr. Andrade diz. 

 Postes da Av.ª Vítor Galo – tem vindo a tratar do assunto, embora não tenha 
aqui agora as datas dos contactos. 

 Arbustos do Largo junto às Finanças – tomou nota. 

 Campos de jogos do Parque Mártires – vai haver uma reconfiguração total, mas 
a Sr.ª Vereadora falará sobre o assunto. 

 Tampa de saneamento no passeio, na Rua Prof. Virgílio de Morais – tomou nota 
e terá que ir ver. 

 O Sr. Vereador referiu ainda que ficam 3 questões para responder com datas 
mas neste momento não dispõe aqui desses elementos. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu ao Sr. Andrade o seguinte: 

 Campos de jogos – informou que o procedimento já foi mais do que uma vez a 
concurso, e agora está a decorrer um. 

 Museu do Vidro – já reuniu com o Sr. Andrade, com o Chefe de Divisão, já falou 
com a funcionária. A ameaça não foi feita dentro do espaço da Câmara, e por isso 
já apresentou queixa na PSP. Continua no entanto disponível para reunir, e tanto 
quanto apurou o Sr. Andrade não está proibido de entrar em espaços públicos, pelo 
que tem toda a liberdade de entrar nesses espaços. Se quiser reunir, fará 
novamente uma reunião com todos sentados à mesa, e onde todos poderão contar 
a sua verdade, para que este assunto tenha um ponto final.  
A Sr.ª Presidente terminou referindo que logo que passe este período de férias 
reunirão todos. 
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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 José Luís Sousa cumprimentou todos os presentes e abordou 3 
questões: 
 

1) E-mail de uma empresa da Moita, enviado para todos, em que referem que em 
30/04/2019 fizeram um requerimento para obter uma certidão com vista ao 
licenciamento na CCDRC, e têm tido dificuldades em obter resposta da Câmara. Na 
sua opinião a Câmara não consegue acompanhar a evolução tecnológica e industrial 
em termos destas pequenas coisas. Isto não pode acontecer nos dias de hoje. 

2) Painéis eletrónicos na cidade – é uma inovação importante, dão informações às 
pessoas, mas sugere que a informação seja mais diversificada. Exemplo: estamos 
na época balnear e seria importante dar informação das atividades a decorrer nas 
praias de S. Pedro e Vieira. Os agentes económicos queixam-se disso, assim como 
também se deveriam publicitar as atividades das coletividades e do movimento 
associativo. 

3) Novas barreiras nas estradas da mata, na Rua da Salgueira, nomeadamente, e daí 
terem sido retiradas. Mas a que foi colocada e que servia quem vinha de S. Pedro 
para a Vieira é incompreensível que tenha sido colocada agora, em plena época 
balnear. Se há perigo das árvores, então porque não foram cortadas desde 2017? 
Isto só revela uma falta de coordenação e planeamento, e embora não atribua 
culpas à Câmara, entende que esta tem obrigação de chamar a atenção das 
autoridades, designadamente o ICNF. Não se compreende esta situação, há uma 
completa anarquia nas estradas da mata, e quem manda são os madeireiros. Se não 
houver aqui uma intervenção, a mata, tal como existia, não mais será usufruída por 
todos os marinhenses. 

 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro, a quem saudou, 
referindo que é um prazer vê-la retomar as suas funções. 
 
A Srª. Vereadora Ana Alves Monteiro agradeceu as palavras da Sr.ª Presidente e 
depois de cumprimentar todos os presentes referiu o seguinte: 

  
“Saúdo os meus colegas deste órgão. Ao retomar as funções depois deste ano de ausência, 
uma suspensão de mandato motivada pela maternidade, leva-me a prestar um 
agradecimento a todos os meus colegas do MpM que no decurso deste período 
asseguraram a minha substituição, envolvendo-se no estudo dos dossiers, na participação 
de grupos de trabalho e iniciativas municipais. De facto é muito bom integrar uma equipa de 
trabalho que, num espírito coletivo, profissional e altruísta, dignifica o serviço público e a 
atividade política. Registo um agradecimento a Aurélio Ferreira, Nuno Brito, Humberto Dias, 
Patrícia Jorge, António Santos, Mário Gaspar e, a título póstumo, a Mêlina Domingues.”  

  
 

O Sr. Vereador Álvaro Letra cumprimentou todos os presentes e referiu o seguinte: 
 

 Recordar que a Mêlina fazia hoje 43 anos. 
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 A semana passada o Primeiro-Ministro culpou os autarcas pela situação da floresta. 
Ficou preocupado, e ainda mais ficou porque as palavras estavam a ser ditas numa 
autarquia que não era da sua cor política. Então e o Pinhal de Leiria, onde não há 
vigilância nem estão a ser feitas as faixas de salvaguarda? 

 Agradeceu o convite para a visita do Sr. Vice-Primeiro-Ministro de Cabo Verde, e 
referiu que antes desta visita tinha ido à Zona Industrial e ficou dececionado com a 
situação. Dever-se-á saber dignificar quem tão bem trabalha e leva o nosso nome 
tão longe. 

 Há quase um ano que aqui colocou a questão e hoje gostaria de uma resposta: o 
estado do estuarino. As pessoas questionam, mas lamenta não ter respostas para 
lhes dar. 

 Alertou novamente para a cor da água do Rio Lis. A semana passada a água era 
castanha e não é das pecuárias. Tem que se pôr fim a esta situação, porque a Praia 
da Vieira está a ser penalizada e isso não pode acontecer. 

 Delegação da Câmara em Vieira de Leiria – os vieirenses merecem melhor, não 
pode estar fechada, especialmente para as pessoas com menor capacidade não 
terem que se deslocar à Marinha Grande. Sugere que seja implementado este 
serviço no balcão do cidadão. 

 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os presentes na sala e os que 
estão em casa.  
Sobre a intervenção dos munícipes referiu que a sua participação e os seus alertas 
são sempre bem-vindos e fez os seguintes comentários: 
 
“Sobre a intervenção do Sr. Agostinho e do Sr. Virgílio, o problema é da vala, a mesma vala, 
que não tem capacidade de escoamento e entope, inundando os quintais e as casas. O Sr. 
vereador Caetano diz-lhes para ficarem tranquilos. Mas como ficar tranquilos quando têm 
este problema há muitos anos e ainda não têm um prazo de resolução? 

Quanto ao parque infantil estar ilegal, ouvimos o Sr. vereador Caetano dizer que “tem 
dúvidas”, o que é motivo de enorme preocupação que haja dúvidas se o parque infantil, com 
crianças ali diariamente, está ilegal.” 
  
Disse ainda o seguinte: 
“Uma nota de bom regresso à vereadora Ana Alves Monteiro, depois de ter passado pelo 
momento mais nobre na vida de uma mulher, a maternidade.” 
 
 
Seguidamente, e tendo em conta que o Sr. Vereador enviou a sua intervenção, passa-
se a reproduzir o conteúdo da mesma: 
 

1. FELICITAÇÕES 
 

1. Felicitar o Desportivo Náutico da Marinha Grande pela participação no 
Campeonato Inter-distrital de Juvenis e Absolutos, onde alcançaram 13 
medalhas. A nível individual felicitar os nadadores que estiveram no pódio: 
Viktor Kot, Ricardo Silva, David Relvas e Giovanna Vargas. 

  
2. Felicitar ainda o desempenho no Torneio Completo de Infantis, onde foi 1º 

classificado em Infantis A masculinos e a nível individual uma enorme 
felicitação para os novos campeões nacionais Ariana Carapinha e Miguel 
Oliveira.    
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3. Felicitar o Clube de Atletismo da Marinha Grande pela participação no 

Campeonato Nacional de Juvenis. A nível individual felicitar os atletas David 
Pereira, Tomas Palma, Maria Inês, Ema Paulo e Francisco Vilhena. 

  
4. Felicitar o Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, pela 

participação nos Campeonatos Individuais de Pista sub 15 e absolutos de 
patinagem de velocidade. A nível individual felicitar a patinadora Maria João 
Legoinha por ter conquistado duas medalhas de bronze e sobretudo o 
patinador António Piteira, que conquistou todas as provas que disputou, 
correspondendo a quatro títulos de campeão nacional. 

  
5. Felicitar o Judo Clube da Marinha Grande e o judoca Eric Domingues por ter 

sido medalha de bronze no Campeonato da Europa de Veteranos.  
Felicitar ainda o treinador da seleção nacional António Saraiva pelo desempenho dos 
seus judocas no Festival Olímpico da Juventude Europeia que se realizou em Baku. 
  
  
2. MUNICIPES 

 
É meu dever questionar sobre problemas que os munícipes que dão conhecimento. São eles 
a razão de eu estar aqui. Têm sido muitos os que me abordam (e cada vez mais) e por isso 
gostaria que me informassem, para dar lhes conhecimento 

2.  
1. A Rua Dom João Pereira Venâncio, é dos locais mais movimentados da 

nossa terra. Não apenas por ser uma via de passagem de quem vem da 
Vieira, mas também por ter muito comércio e restauração, um hospital 
veterinário, uma empresa de análises laboratoriais, um ginásio, uma clinica, 
uma escola, etc.  

Estando no centro da cidade o limite de velocidade é de 50 km/h, no entanto, é usual os 
veículos passarem ali a mais velocidade, incluindo os autocarros da TUMG. 
Alguns munícipes reclamam do excesso de velocidade e receiam pelos peões e 
sobretudo pelas crianças ao saírem da escola.  
Gostaria de sugerir que a Sra. Presidente e os serviços respetivos, estudassem uma 
solução para minimizar este problema. 
  
2.  

2. Sobre animais 
 

2.2.1 Uma munícipe enviou-nos um mail que começa assim: “Um ano depois e, em 
virtude de até ao momento não ter recebido qualquer resposta ou contato, apesar de me 
ter sido solicitado o meu contato telefónico, reenvio Mail sobre a preocupante situação 
desta enorme colonia de gatos”. 
Conta a munícipe que o descontrole destas colónias na Praia da Vieira prejudicam o bem 
estar dos animais e da população, e volta a fazer o mesmo pedido que fez em junho do 
ano passado, que a Câmara ajude, dada a urgência da situação.  
Refere ainda, algo que falei aqui por diversas vezes, é que de acordo com o Despacho 
2301/19, as Câmaras passam a ter apoios financeiros para as esterilizações.  
Por isso, questiono em que situação está a esterilização de cães e gatos no CRO, e 
também nas associações de animais (APAMG, Casa Esperanza, e agora na Praia da 
Vieira). 
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2.2.2 A Sra presidente da APAMG, enviou uma foto que tirou na Embra, que mostra um 
cavalo muito magro, dizendo que o animal está num estado extremo. Diz que é um caso 
diário, tal como o seu espancamento na via pública, com dezenas de animais a 
morrerem por maus tratos. 
Informa que por diversas vezes contactaram a Câmara e a autoridade de saúde animal, 
mas sem sucesso, pois nunca obtiveram qualquer resposta. 
Afirma que é com tristeza, desalento e revolta que a população marinhense tem de 
assistir a casos idênticos diariamente, de “gente que não sabe estar nem viver em 
sociedade”. 
Esperam o empenhamento da Câmara para resolução destas situações. 
Este mail foi também enviado para a Sra. Presidente. Gostaria que nos informasse o que 
respondeu e como pensa resolver estas situações. 
  
2.  

3. Recebemos um mail da Casa do Pessoal da Câmara dizendo que suspende 
todas as atividades a partir desta quarta-feira. Sabendo a importância da 
Casa de Pessoal nas atividades económicas (cantina/vending) e sociais 
(médico, eventos sazonais, jantar e cabaz de Natal), ficámos muito 
preocupados e gostaríamos que a Sra. Presidente nos esclareça o que se 
passa. 

  
  
3. ASSUNTOS DIVERSOS 

 
1. Temos nove atas atrasadas. É lamentável que se pretenda cumprir o 

regimento apenas para algumas cláusulas, para além de deixarmos os 
munícipes sem um documento de consulta fundamental. 

  
2. O ano passado por esta altura estávamos a alertar que os problemas com 

infraestruturas desportivas foram imensos, prejudicando os clubes, conforme 
ficou registado na acta de 3/9/2018.  

Vimos agora que o Estádio continua degradado a precisar de intervenção urgente. Como 
exemplo a iluminação que num jogo recente veio abaixo. 
Mas um dos problemas tinha a ver com a proibição pela Câmara de treinos e jogos de 
andebol por estes utilizarem resina. Este ano repete-se o tema. 
Tendo em conta que todos os atletas de andebol de competição utilizam resina, é 
inacreditável que uma professora de educação física possa ter imposto um 
condicionalismo destes. Posso concluir que senhora vereadora Célia não percebe nada 
de andebol de competição e por outro lado também não percebe nada de pavimentos 
desportivos, ao condicionar que as atletas utilizem resina e mais, que as bolas e 
sapatilhas estejam “completamente limpas” de resina. Ou seja, para além de não 
poderem utilizar resina, se querem pisar o pavimento têm de comprar bolas e sapatilhas 
novas. 
É deste modo que queremos ter andebol no nosso concelho? Vamos também exigir às 
equipas adversárias que joguem sem resina e tragam sapatilhas e bolas novas? Deste 
modo estamos a matar o andebol no nosso concelho, para além de transmitirmos à 
Associação e Federação de andebol que não queremos eventos de andebol na nossa 
terra. 
Vou repetir o que lhe disse o ano passado, a resina não é um problema para os 
pavimentos desportivos, se assim fosse não se jogava andebol nem em Portugal nem no 
mundo inteiro.  
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O que a Sra vereadora Célia tem de fazer é criar condições para que se limpem os pisos 
dos pavilhões. Se assim for, não existe qualquer problema com a resina, nem a resina 
afeta qualquer outra modalidade. A solução é adquirir uma máquina rotativa de limpeza, 
e deste modo todos os pavilhões do concelho teriam uma boa limpeza, bem como 
aliviariam o trabalho árduo das funcionárias da limpeza nos pavilhões. Uma única 
máquina bastaria para limpar todos os pavimentos desportivos, rodando-a pelos vários 
pavilhões. Naturalmente teriam de usar o detergente e as escovas adequadas a cada 
tipo de pavimento, mas isto são questões técnicas resolvidas há muito tempo noutros 
pavilhões. 
Apenas como exemplo, a empresa que restaurou recentemente o piso da Vieira tem 
centenas de pavimentos instalados em Portugal e também instalou o piso do Dragão 
Caixa, onde se treina e joga permanentemente andebol, basquetebol e hóquei em patins, 
e nenhuma modalidade fica prejudicada, nem o piso está danificado. 
Sra vereadora Célia, Sra Presidente sejam facilitadores aos clubes e aos cidadãos e não 
sejam um empecilho. 
  
3.  

3. Placares informativos 
Desde 2013 que alertei para a necessidade de divulgar os eventos e notícias de 
interesse para a comunidade em placares eletrónicos públicos. Ainda bem, que este 
executivo permanente nos ouviu e adquiriu os 5 placares. 
Mas é fundamental que sejam informativos e não o que está a acontecer, usando-os 
essencialmente para propaganda. As associações têm-se mostrado angustiadas por não 
verem anunciadas as suas iniciativas, os horários, os espetáculos. Para referir apenas 
eventos recentes, as festas da igreja de S. Pedro, as festas do Pero Neto, espetáculo de 
stand up comedy no Império, concerto de Nadia Schilling, os espetáculos de S. Pedro 
organizados pela Protur e Moher, a exposição e o concerto organizado pelo BIP da 
Vieira, etc. 
Estes placares têm de servir ainda para informações uteis aos munícipes, como 
exemplo, incentivar a ligação ao saneamento, informando que é gratuito, não tendo 
qualquer custo para o munícipe a ligação de água, saneamento ou até o contador. 
Informem os munícipes do que está a acontecer naqueles dias, as associações e os 
cidadãos agradecem. E deixem de propaganda de obras que já deviam estar feitas, 
como exemplo o saneamento e tapar buracos nas estradas. 
  
3.  

4. Por falar nisto, andamos a pintar as ruas de preto. Tínhamos definido que 
não se alcatroavam ruas sem fazer as infraestruturas. Aliás recordo na 
Amieira que o vereador Caetano decidiu, e bem, adiar uma obra de 
saneamento para que se fizesse também as restantes infraestruturas. Agora 
mudou de opinião, e está a fazer alcatroamentos sem qualquer preocupação 
de colocar saneamento, águas, passeios, iluminação. Ainda há dias vimos 
uma foto de uma rua antes e depois de ter alcatrão, mas antes não tinha 
passeio e depois continua sem passeio. 

Por isso digo que estão a pintar as ruas de preto, sem criar estruturas a médio/longo 
prazo, mas apenas numa missão eleitoralista. Os munícipes merecem viver com 
condições todos os anos, todos os dias, e não apenas quando há eleições.” 

 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra quis deixar os parabéns à Mêlina, Vereadora e sobretudo 
sua amiga desde sempre, a quem dedicou duas palavras, ditas em verso. 
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De seguida, sobre as questões relativas às suas áreas, respondeu o seguinte: 
 

 Painéis eletrónicos e coletividades – já enviou 3 e-mail’s às coletividades para que 
lhe enviem as suas atividades. Neste momento estão a passar os eventos que têm 
chegado e que enumerou. 

 Resina – esclareceu que ninguém quer acabar com o andebol. O que se passou foi 
que houve um pedido da SIR 1.º de Maio para utilizar o pavilhão da Vieira na pré-
época, para 7 treinos, e por isso resolveu fazer aqui uma reunião com todos os 
intervenientes. De seguida fez o resumo das horas de utilização dos Pavilhões Nery 
Capucho e de Vieira de Leiria. Referiu que são limpos 3 vezes por semana e foi dito 
que a sujidade se deve ao uso abusivo da resina nos chuveiros e noutros locais. 
Ficou de se ir ver os tipos de máquinas para a limpeza. Disse que não se quer 
impedir o uso da resina, mas o que foi dito é que nos treinos na Vieira não se podia 
utilizar resina viva, porque o seu uso põe em causa a integridade física dos 
patinadores, que também utilizam o Pavilhão.  
Não obrigam a comprar sapatilhas e bolas novas, não podem é utilizar resina fresca 
na Vieira. 
A máquina pode ser comprada mas para fazer a limpeza tem que se recalendarizar a 
utilização do pavilhão, porque a limpeza leva cerca de 2/3 horas. Tudo isto foi dito 
nessa reunião, a SIR aceitou com a condição que foi colocada. 
 

 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte às questões colocadas: 
 

 Empresa “Ecofuturo”, da Moita – a resposta ao pedido de 30/04/2019 foi dada no dia 
17/07/2019, porque têm que ser analisadas as questões colocadas. Seguidamente 
leu o teor do pedido e da resposta dada ao pedido de certidão para ligação à rede de 
águas pluviais (resposta negativa). 

 Painéis eletrónicos – a Sr.ª Vereadora já esclareceu, eles já foram feitos com a 
intenção de dar todas as informações aos munícipes, onde se incluem as atividades 
das coletividades. Agradeceu as sugestões, mas referiu que elas já estão em prática. 

 Estradas da mata – não sendo da responsabilidade da Câmara, no entanto sempre 
tem tentado conciliar com o ICNF as intervenções na mata. Tem levado as questões 
ao Secretário de Estado e ao novo Presidente do ICNF. A Câmara sempre tem 
tentado sensibilizar quem de direito.  
Vai fazer mais um e-mail ao ICNF a pedir respostas precisas às questões que o Sr. 
Vereador José Luís pediu sobre as barreiras da Rua da Salgueira e da Estrada 
Atlântica. Não foi a Câmara que colocou as barreiras. Recordou o procedimento 
após o incêndio de 2017, em que a Câmara colaborou, mas desde aí a 
responsabilidade tem sido do ICNF. 

 Agradeceu as palavras da Sr.ª Vereadora Ana e a disponibilidade para continuar a 
trabalhar com o executivo. 

 Não compreendeu o que o Sr. Vereador Álvaro Letra disse porque não ouviu o 
Primeiro-Ministro a falar da CMMG. 

 Visita à Zona Industrial – o Sr. Vereador disse que ficou dececionado, mas o Sr. 
Vereador também se podia ter congratulado, porque no pouco tempo que este 
executivo leva já se conseguiu fazer uma nova saída e fazer investimento na sua 
expansão. Também já está a decorrer o procedimento para a requalificação dos 
passeios. 
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Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que 
respondeu o seguinte: 
 

 Em complemento da informação prestada pela Sr.ª Presidente sobre a requalificação 
da Zona Industrial, referiu que o ante-projeto já foi aprovado na Câmara há alguns 
meses e é de mais de 3 milhões de euros. O projeto também já está concluído, 
necessita de cabimentação. É para a renovação de toda aquela área e compreende 
várias componentes. 
 

 Estuarino – a Sr.ª Presidente informou que reuniu com a Junta de Freguesia de 
Vieira de Leiria, e que o seu Presidente trouxe este problema, que vem do anterior 
mandato. A obra ficou parada por falência da empresa. A Câmara já pediu aos 
serviços para fazerem o levantamento do que falta fazer, e já levou esta questão 
mais do que uma vez ao Secretário de Estado. Esta semana tem nova reunião e 
levará novamente o problema. 
O Sr. Vereador Álvaro Letra perguntou se judicialmente está ultrapassado o 
problema. 
A Sr.ª Presidente referiu que há coisas externas à Câmara e que não pode resolver. 
As respostas que tem são aquelas que já lhe deu. 
O Sr. Vereador Álvaro Letra disse que não fica satisfeito. 

 Águas do Rio Lis – a Sr.ª Presidente informou que é um assunto que tem sido 
debatido com as Câmaras Municipais de Leiria e Batalha e com as associações, 
para a construção das ETAR’s devidas. Entende que há aqui também uma questão 
cívica. A CMMG tem vindo a alertar e a pedir a fiscalização e aplicação de coimas, 
no sentido de mudar comportamentos. 

 Pagamento da água em Vieira de Leiria – com a criação do espaço do cidadão em 
Vieira de Leiria, que se está a estudar em termos do protocolo, vai-se solucionar esta 
questão. Está a ser estudado, com a Junta de Freguesia da Vieira, o que a autarquia 
tem que disponibilizar em termos de meios humanos e físicos.  
 
 

O Sr. Vereador Carlos Caetano respondeu o seguinte às questões colocadas pelo Sr. 
Vereador Aurélio Ferreira: 
 

 Controle de velocidade na Rua D. João Pereira Venâncio – houve ali intervenção na 
rede de águas e agora há um projeto para intervenção no pavimento. Está uma 
verba em orçamento para esta rua, que engloba os semáforos e a criação de uma 
barreira de distribuição de tráfego e redução de velocidade. 

 Esterilização de gatos – a CMMG aderiu ao projeto, que decorre até novembro, e 
está a ser feito só no CRO. Neste momento não tem mais informação, que precisa 
de recolher, estando previsto englobar também as associações. A prioridade tem 
que ser dada aos cães, e estando com tantas dificuldades com a sua quantidade, 
ainda demorará a chegar às colónias de gatos. O CRO debate-se com uma grande 
falta de espaço. 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro sugeriu fazer uma prestação de serviços 
para este fim. 
O Sr. Vereador Carlos Caetano referiu que o problema é a falta de espaço no CRO 
e de um espaço para guardar os animais. A Câmara já contactou este tipo de 
empresas, mas fazem a captura e a Câmara terá que arranjar o espaço, daí já ter 
aqui informado que vai ter de se duplicar o número de boxes. 

 Cavalo – não viu o e-mail porque esteve de férias, mas pensa que foi devidamente 
encaminhado. 
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 Pintura das ruas a preto – enquanto houver ruas para reparar e dinheiro em 
orçamento continuará a fazê-lo e as pessoas agradecem. Não compreende a 
afirmação de que isto é eleitoralista. Os processos vieram aqui à Câmara e foram 
aprovados. Se o Sr. Vereador não concorda não aprove quando aqui vier e explique 
à população. 

 
 
Seguiu-se uma troca de palavras entre o Sr. Vereador Carlos Caetano e o Sr. Vereador 
Aurélio Ferreira, a que a Sr.ª Presidente pôs fim, prosseguindo com as seguintes 
respostas: 
 

 Referiu que se associa às felicitações do Sr. Vereador Aurélio Ferreira aos atletas. 

 Sobre a questão do cavalo vai tentar saber o ponto de situação. 

 Casa de Pessoal – a direção colocou a questão, dizendo que não tem condições 
para prosseguir, uma vez que nas assembleias gerais não aparecem os sócios e 
nestas reuniões têm tentado colocar estas questões. 
O que a Presidente da Câmara lhes disse foi que tentassem ver se haveria algum 
grupo de pessoas que se manifestasse para dar continuidade às atividades. Neste 
momento aguarda por essa informação. O que lhe comunicaram os membros desta 
direção é que não têm sentido apoio para continuar a levar para a frente as suas 
atividades. 

 Atas atrasadas – não tem sido fácil, e agora com o período de férias a situação é 
ainda mais complicada. 

 Estradas – a Câmara assumiu um compromisso com a reparação de estradas e 
instalação de saneamento aquando da aprovação do orçamento, com o apoio da 
CDU. As eleições são só daqui a 2 anos e não é com infraestruturas enterradas que 
se ganham. 
O Sr. Vereador Aurélio disse que por isso é que não se fazem. 
O Sr. Vereador Caetano e a Sr.ª Presidente insurgiram-se com esta afirmação. 
A Sr.ª Presidente disse que não é esse pensamento que move o executivo, mas 
foca-se antes na resolução dos problemas dos munícipes e em lhes proporcionar 
bem-estar. Ainda hoje aqui vem o processo para a resolução dos problemas da rede 
de água. 

 
 
 



 
 
A Sr.ª Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia, interrompendo de 
seguida a reunião, para um breve intervalo, das 16:30 horas às 16:50 horas. 
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ORDEM DO DIA 
 

 

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 
1. Resumo de Tesouraria do dia 23 de julho de 2019 
 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte e três de julho de dois mil 
e dezanove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
15.046.019,00€ (quinze milhões, quarenta e seis mil e dezanove euros). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
2. P.A. N.º 32/2019-AP/DDC - “Produção da 6.ª edição das Festas da Cidade”. Liberação 
da caução. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse o seguinte: 
“Estamos a deliberar sobre a libertação da caução à empresa produtora das Festas da 
Cidade.  
Já está feito o relatório final com o balanço? Em caso afirmativo gostaria de ter acesso a 
uma cópia.” 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que vai enviar o relatório. 
 
648 - No âmbito do P.A. n.º 32/2019-AP/DDC – Produção da 6.ª edição das Festas da 
Cidade, o adjudicatário DOMINGO NO MUNDO, SOCIEDADE DE ENTRETENIMENTO, 
LDA, NIPC 505 506 386, prestou caução mediante a apresentação da guia de depósito da 
Caixa Geral de Depósitos com o n.º 0013416, de 17/05/2019, no valor de 10.345 euros (dez 
mil, trezentos e quarenta e cinco euros), arquivada no processo administrativo de 
contratação pública. 
 
Considerando que o co contratante DOMINGO NO MUNDO, SOCIEDADE DE 
ENTRETENIMENTO, LDA através do registo de entrada com o n.º E/8075/2019, em anexo, 
solicita a liberação da caução prestada e que o gestor do contrato, informou que não existe 
qualquer impedimento na liberação integral da caução prestada e que se encontra concluída 
a execução física e financeira do contrato, conforme o preceituado na cláusula 13.ª das 
cláusulas jurídicas do caderno de encargos. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisado o processo, delibera autorizar a liberação da 
caução prestada pelo co contratante DOMINGO NO MUNDO, SOCIEDADE DE 
ENTRETENIMENTO, LDA, NIPC 505 506 386, no âmbito do P.A. N.º 32/2019-AP/DDC, no 
valor de 10.345 euros (dez mil, trezentos e quarenta e cinco euros), de acordo com o 
artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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PATRIMÓNIO 
 
 

3. Alienação de terreno no Casal da Formiga propriedade do Município da Marinha 
Grande 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
“O Município da Marinha Grande é proprietário de uma parcela de terreno com a área de 2.250 m2 no 
Casal da Formiga, freguesia e concelho de Marinha Grande, inscrita na matriz predial rústica sob o 
artigo 7147 e descrita na Conservatória do Registo Predial sob nº 12399 a favor do Município da 
Marinha Grande, conforme documentos em anexo. 
  
Presente comunicação com o registo de entrada E/8069/2019 datada de 12.07.2019 da Gallo Vidro, 
SA, contribuinte n.º 501 665 706, empresa de produção de vidro de embalagem sediada na Marinha 
Grande desde 1899, a demonstrar interesse na aquisição da parcela de terreno acima identificada, por 
146.300 euros, considerando a necessidade de expansão da capacidade instalada na presente data, 
tendo em vista o cumprimento dos requisitos de sustentabilidade, produtividade e competitividade 
determinantes para a sobrevivência da Gallo Vidro SA e por considerarem que o projeto se traduz na 
criação de valor e riqueza para todo o concelho da Marinha Grande, que se anexa. 
 
Mais informa que nos últimos meses a empresa tem diligenciado pela compra dos terrenos 
circundantes ao terreno camarário, os quais são necessários para a viabilidade do projeto de expansão 
que a empresa se propõe executar. 
 
Presente relatório de avaliação do terreno camarário, pelo qual este é avaliado em 146.250 euros. 
 
Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alienar à empresa Gallo Vidro, S.A., contribuinte n.º 
501 665 706 o prédio sito no Casal da Formiga, freguesia e concelho de Marinha Grande, com a 
área de 2.250 m

2
, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 7147 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob nº 12399 a favor do Município da Marinha Grande, pelo valor de 146.300 
euros, por o projeto de expansão das instalações proposto realizar no concelho da Marinha 
Grande relevar para o desenvolvimento económico e social do concelho da Marinha Grande, 
contribuindo para o aumento da produção de riqueza e do número de postos de trabalho. 
 
Mais delibera aprovar a minuta da escritura de compra e venda em anexo.” 
 

Durante a discussão deste ponto foi referido o seguinte: 
 

Os Srs. Vereadores do MpM solicitaram o enquadramento legal para que se proceda à 
alienação (contrato compra e venda). 
 
O Sr. Vereador José Luís Sousa questionou a proposta de venda direta e se do ponto de 
vista legal não tinha que ser vendido em hasta pública. Dado que o objectivo é a expansão 
da empresa compradora, referiu que isso vem alertar para a necessidade de expansão da 
Zona Industrial e o criar de condições para a instalação de indústrias. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que a primeira preocupação era a cobertura legal para a venda 
deste terreno. Pediu-se parecer aos advogados da Câmara, que deram a sua informação e 
alertaram para o direito de preferência dos confinantes. Como se constatou que estes não 
tinham direito de preferência, a Câmara podia vender. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que aceita que esteja tudo certo, mas 
consultou o processo e não constam as informações que a Sr.ª Presidente agora deu, pelo 
que não está confortável em votar o ponto assim, pois entende que carece de 
enquadramento legal. 
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A Sr.ª Presidente distribuiu a informação dos advogados da Câmara e referiu que 
compreende a questão da Sr.ª Vereadora Ana, mas como era urgente resolver trouxe o 
assunto. Uma vez que os Srs. Vereadores não estão seguros só lhe resta retirar o ponto. 
 
Com a concordância de todos, o assunto foi retirado, devendo ser novamente 
agendado, e o processo devidamente instruído e fundamentado. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 
 

4. “Marcações rodoviárias no concelho da Marinha Grande – CP N.º 20/2019” – 
Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
649 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“VIAMARCA, SA”, para a execução da obra designada por “MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS 
NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª PG18/2019, de 28 de junho, 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 “MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS 
NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE”, em que é cocontratante a firma “VIAMARCA, 
SA”, delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
5. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira - Fase 3” CP N.º 16/2019” – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a 
execução da obra. 
 
650 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária “PINTO & 
BRAZ, L.DA”, para a execução da obra designada por “REDE DE SANEAMENTO DE 
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 
3”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª PG20/2019, de 16 de julho, 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. 
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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, na sua atual redação, do art. 12º, n.º 
1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de “REDE 
DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, 
PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 3”, em que é cocontratante a firma “PINTO & BRAZ, 
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. "Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira - Fase 1 – CP n.º 14/2019” – Aprovação do plano de trabalhos. 
 
651 - Presente Plano de Trabalhos ajustado, apresentado pela firma adjudicatária 
“LUSOSICÓ -CONSTRUÇÕES, S.A.”. 

 
Presente informação técnica com a ref.ª LS-52.2019, datada de 26.06.2019, através da qual 
se propõe a aprovação do plano de trabalhos ajustado. 

 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art. 361º, 
n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de 
“REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, 
PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 1”, em que é cocontratante a firma “LUSOSICÓ-
CONSTRUÇÕES, S.A.”, delibera aprovar o plano de trabalhos ajustado. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
7. “Alteração da rede elétrica e reparações do Centro Empresarial da Marinha Grande – 
CP n.º 19/2019” – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
652 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“SUNEVER - ENGENHARIA, LDA”, para a execução da obra designada por “ALTERAÇÃO 
DA REDE ELÉTRICA E REPARAÇÕES DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA 
GRANDE”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª PG21/2019, de 24 de julho, 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, na sua redação atual, e do art. 12º, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“ALTERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E REPARAÇÕES DO CENTRO EMPRESARIAL DA  
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MARINHA GRANDE”, em que é cocontratante a firma “SUNEVER - ENGENHARIA, 
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. “Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande – CP n.º 12/2018” – 
Suspensão parcial dos trabalhos. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“A justificação técnica para a suspensão dos trabalhos a partir de 10 de maio é 
“incompatibilidades entre a estrutura existente do edifício e as soluções preconizadas nas 
várias especialidades”. 
É inadmissível que não se tenha atuado em devido tempo evitando mais atrasos que só 
prejudica os utentes e quem trabalha no centro de saúde  
Trata-se de erros do projeto. A nossa questão é a seguinte: os serviços da CM (divisão da 
Dr.ª Inês) validou o projeto, na altura não detetaram este problema?. A divisão de projeto não 
articulou com a de fiscalização, numa fase prévia, para que este tipo de situações deixe de 
ocorrer?” 
 
A Sr.ª Presidente relembrou que o projeto não é da Câmara e a obra foi lançada segunda 
vez. Como é um projeto da ARS, os fiscais da Câmara têm reunido semanalmente com os 
técnicos da ARS, e agora, no decurso da obra, tem surgido a necessidade de ajustes, que 
não dependem da Câmara porque é a ARS quem tem competência para aprovar. 
 
 
653 - Presente informação da DQV, com a ref.ª LF-2019/06, de 12 de junho, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a suspensão parcial das atividades do capítulo 3. 
(Instalações e Equipamentos de águas e esgotos), exceto o subcapítulo 3.5.1 (Rede 
Exterior), do capítulo 7. (Instalações e Equipamentos Mecânicos), e todas as tarefas 
subsequentes, devido à necessidade de introduzir alterações aos respetivos projetos, cujas 
soluções não são compatíveis com a estrutura do edifício existente. 
 
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 disposto no artigo 297º, alínea 
a), do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada de “REMODELAÇÃO 
DO CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE”, em que é cocontratante a firma 
“CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA”, delibera aprovar a suspensão das 
atividades que compõem o capítulo 3. (Instalações e Equipamentos de águas e 
esgotos), exceto o subcapítulo 3.5.1 (Rede Exterior), o capítulo 7. (Instalações e 
Equipamentos Mecânicos), e todas as tarefas subsequentes, por um período estimado 
de 3 meses (90 dias), com efeitos a partir do dia 10 de maio de 2019, por 
“impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, designadamente em virtude 
de mora do contraente público na entrega ou na disponibilização de meios ou bens 
necessários à respetiva execução”. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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9. “PA n.º 43/2018 - Plano Geral do Sistema de Abastecimento de Água à Freguesia da 
Marinha Grande” – Aprovação da Fase II. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“É com especial cuidado que apreciamos este ponto. Depois de dois anos a insistir com a 
realização de uma nova rede de águas, uma prioridade do nosso programa eleitoral, temos 
hoje aqui o início formal deste processo. É com agrado que vimos finalmente este processo a 
mexer. 
Relativamente a este documento começamos por saudar o trabalho da equipa, tanto interna, 
quanto aquela que acompanha o Prof. Doutor José Alfeu Almeida de Sá Marques, pela 
realização do Plano Diretor do Sistema de égua de Marinha Grande. Trata-se de um 
documento estrutural que a partir da sua aprovação terá força vinculativa no planeamento e 
execução dos trabalhos da rede de águas para a freguesia da Marinha Grande. 
O documento encontra-se bem estruturado e regista a análise dos resultados insatisfatórios 
nesta matéria, designadamente a água não faturada (41%), perdas reais de água, eficiência 
energética. Nas notas conclusivas apontam-se uma série de caminhos. 
Atenta ao atraso deste trabalho importa definir com urgência a execução do Sistema de 
Abastecimento de Águas cf. ora previsto.  
 
Neste âmbito gostaríamos de saber o seguinte: 
a) No âmbito da organização interna dos serviços:  
- sendo a Divisão de gestão do território a responsável pela elaboração de projetos e planos 
municipais porque razão este processo é proveniente da divisão de qualidade e porque 
razão a DGT não se pronuncia sobre o documento. 
- Estando o Plano Diretor Municipal ainda em processo de revisão, tratando-se de um Plano 
sectorial para a área do sistema de águas, não fará sentido o mesmo integrar-se o 
documento no Plano Diretor Municipal? 

b) No âmbito do documento propriamente dito: 
Atenta à qualidade do documento, somos da opinião de que deverá fazer-se um trabalho 
análogo para as freguesias de Moita e Vieira de Leiria de modo a que haja uma cobertura do 
planeamento para o sistema de águas para o concelho 

c) Requerimento:  
Uma vez que o documento não nos foi disponibilizado, apesar de o ter vindo consultar, 
gostávamos de o apreciar com maior cuidado. Por isso pretendemos registar em ata a título 
de requerimento o documento em apreço. 
d) Execução de obras na Rede de Águas municipais 

Mais importante do que os aspetos atrás referidos, é premente perceber quais os trabalhos 
que serão realizados e com que urgência para que possamos rapidamente deixar de ter 
problemas no abastecimento de águas na freguesia de Marinha Grande.” 
  
O Sr. Vereador Carlos Caetano respondeu, informando que essa calendarização já está 
feita e que as adutoras são prioritárias relativamente aos reservatórios. Esclareceu ainda que 
a rede de águas se encontra na DQV - Divisão de Qualidade de Vida, daí a sua informação, 
no entanto há questões que já foram previamente colocadas à DGT – Divisão de Gestão do 
Território. 
 
O Sr. Vereador José Luís Sousa referiu que estes estudos e estes projetos são muito 
importantes, e tal como disse a Sr.ª Vereadora Ana, é muito importante para o plano geral do 
concelho. Estes projetos são estruturantes para o concelho, daí que todos os tivessem como 
desígnios nos seus programas eleitorais. Mereceu a pena a CDU ter insistido na colocação e 
reforço de verbas no orçamento para estas áreas, e só assim, com a abstenção da CDU, é 
possível estar aqui hoje a aprovar estes projetos. 
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654 - Presente para análise FASE II do Plano Geral do Sistema de Abastecimento de Água 
à Freguesia da Marinha Grande, elaborado pela ACIV - Associação para o Desenvolvimento 
da Engenharia Civil, do Departamento de Engenharia Civil da FCTUC - Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. 
 
Presente informação da DQV, com ref.ª EM 19/2019, propondo a aprovação do documento, 
nomeadamente por o mesmo respeitar o ponto 1 do artigo 2.º do Caderno de Encargos - 
Condições Técnicas Especiais. 
 
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, delibera aprovar a FASE II do 
“Plano Geral do Sistema de Abastecimento de Água à Freguesia da Marinha Grande”, 
em que é cocontratante a ACIV - Associação para o Desenvolvimento da Engenharia 
Civil, do Departamento de Engenharia Civil da FCTUC - Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
10. Projetos de execução da adutora Picotes - S. Pedro Moel e adutora distribuidora 
Picotes - Marinha Grande - PA n.º 40/2019. Aprovação de estudo prévio. 
 
655 - Presente estudo prévio realizado pelo Instituto de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade - itecons, para a 
elaboração dos “Projetos de execução da adutora Picotes - S. Pedro e da adutora 
distribuidora Picotes - Marinha Grande”. 
 
Presente informação da DQV, com ref.ª EM/24/2019, propondo a aprovação do documento, 
nomeadamente por o mesmo respeitar o ponto 5 da cláusula 3.ª da Parte II do caderno de 
encargos. 
 
Assim, a Câmara Municipal, depois de analisar o documento e concordando com a 
informação técnica com a ref.ª EM/24/2019, que fica anexa e aqui se dá por 
integralmente reproduzida, delibera, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea f), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar o estudo prévio para a 
elaboração dos “Projetos de execução da adutora Picotes - S. Pedro e adutora 
distribuidora Picotes - Marinha Grande” realizado pelo Instituto de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e 
Sustentabilidade - itecons 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
11. Requalificação/Ampliação da Escola Básica da Moita - Concurso público n. º 
05/2018. Prazo de execução de trabalhos complementares 
 
656 - A sr.ª Presidente apresentou a seguinte proposta de deliberação: 

 
Presente informação com referência MA.15.2019 24 de julho de 2019, relativa ao prazo de 
execução dos trabalhos complementares da empreitada de “Requalificação/Ampliação da 
Escola Básica da Moita” adjudicada à empresa ARLINDO LOPES DIAS UNIPESSOAL, LDA,  
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cujas informações foram presentes nas reuniões de dezassete de junho de dois mil e 
dezanove e um de julho de dois mil e dezanove, por nas mesmas não constar o respetivo 
prazo de execução: 
 
Considerando que o prazo de execução previsto é de quarenta e cinco dias e que não existe 
necessidade de prorrogar o mesmo, por se considerar que não tem qualquer impacto nos 
prazos parciais de execução previstos no plano de trabalhos; 
 
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 373º e 378.º, ambos do Código 
dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada de “Requalificação/Ampliação da 
Escola Básica da Moita”:  
 
- aprovar prazo de execução previsto na informação  referência MA.15.2019 de vinte e 
quatro de julho de 2019. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
  
 
12. Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira- Fase 1 - Concurso público n.º 12/2019. Adjudicação 
 
657 - A Sr.ª Presidente apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada de “Rede de Saneamento 
de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da Amieira- Fase 1”, em que se 
integram os relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação da empreitada à proposta 
apresentada pelo concorrente Lusosico- Construções, SA, pelo valor de 190.041,00€ (cento 
e noventa mil e quarenta e um euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor e prazo de 
execução de 120 dias. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência 
prévia, delibera adjudicar a empreitada de “Rede de Saneamento de Águas Residuais 
Domésticas da Amieira e Charneca da Amieira- Fase 1” à proposta apresentada pelo 
concorrente Lusosico- Construções, SA, pelo valor de 190.041,00€ (cento e noventa 
mil e quarenta e um euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor e prazo de 
execução de 120 dias, de acordo com os artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do 
Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Mais delibera designar como diretor de fiscalização o eng.º Luis Silva, coadjuvado pelo 
eng.º Antero Faria, nos termos do artigo 344.º, n.º2, do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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13. Receção Provisória - Requalificação da Rua e Travessa do Mirante - Concurso 
público n.º 17/2018 
 
658 - A sr.ª Presidente apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra “Requalificação da Rua e Travessa do 
Mirante”, adjudicada por deliberação camarária, de dezassete de setembro de dois mil e 
dezoito, à empresa “Delfim de Jesus Martins & irmão, Ld.ª.”, pelo valor de 206.906,25€ 
(duzentos e seis mil, novecentos e cinco euros e vinte e cinco cêntimos). 
 
A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo 
com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e 
as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber 
provisoriamente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no 
artigo 395º. do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
14. Receção Provisória - Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da 
Amieira e Charneca da Amieira – Fase 4 - Concurso público n.º 19/2017 
 
659 - A sr.ª Presidente apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente Auto de Recepção Provisória da obra “Rede de Saneamento de Águas Residuais 
Domésticas da Amieira e Charneca da Amieira – Fase 4”, adjudicada por deliberação 
camarária, de vinte e oito de agosto de dois mil e dezassete, à empresa “Construções 
António Leal, SA.”, pelo valor de 222.275,16 € (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e 
setenta e cinco euros e dezasseis cêntimos). 
 
A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo 
com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e 
as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber 
provisoriamente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no 
artigo 395º. do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 

15. Empreitada de: Reabilitação no espaço público no bairro municipal social de Casal 
de Malta - Concurso público n.º 21/2019 - Adjudicação 
 
660 - A sr.ª Presidente apresentou a seguinte proposta de deliberação:  
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Reabilitação no espaço 
público no bairro municipal social de Casal de Malta”, constituído por relatórios preliminar e 
final, propondo a adjudicação da empreitada ao concorrente CONSTRUÇÕES VIEIRA 
MENDES, Ld.ª, pelo valor de 508.000,00€ (quinhentos e oito mil euros), acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, e prazo de execução de 9 meses. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos, concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência prévia, 
delibera adjudicar à proposta apresentada pelo concorrente CONSTRUÇÕES VIEIRA 
MENDES, Ld.ª, pelo valor de 508.000,00€ (quinhentos e oito mil euros), acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor, e prazo de execução de 9 meses, a empreitada de 
“Reabilitação no espaço público no bairro municipal social de Casal de Malta”, de 
acordo com os artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos 
Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei nº. 197/99, de 
08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Mais delibera aprovar a minuta do contrato a celebrar, de acordo com o artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos. 
 
Delibera ainda designar como diretor de fiscalização o eng.º Telmo Faria, coadjuvado 
pela eng.ª Sara Vidal, nos termos do artigo 344º., nº.2, do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
16. “Requalificação da Cantina Escolar da Embra – CP n.º 22/2018” – Aprovação do 
plano de trabalhos. 
 
661 - Presente Plano de Trabalhos ajustado, apresentado pela firma adjudicatária “A 
ENCOSTA, S.A.”. 

 
Presente informação técnica com a ref.ª LF/2019-18, datada de 23.07.2019, através da qual 
se propõe a aprovação do plano de trabalhos ajustado. 

 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art. 361º, 
n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de 
“REQUALIFICAÇÃO DA CANTINA ESCOLAR DA EMBRA”, em que é cocontratante a 
firma “A ENCOSTA, S.A.”, delibera aprovar o plano de trabalhos ajustado. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
  
 
17. “Requalificação da Rua da Vitória" - Concurso Público nº 13/2018 - Aprovação de 
Trabalhos complementares e prorrogação de prazo da empreitada 
 
662 - A sr.ª Presidente apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com referência CS/37/2019, de 24 de junho, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se propõe a aprovação de trabalhos complementares, a 
preços acordados, no âmbito da empreitada de “Requalificação da rua da Vitória”, no valor, 
de 1.550,00€ (mil quinhentos e cinquenta euros) e um prazo de execução de 5 dias. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e dos artigos 370.º, 373.º, 374.º e  
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378.º, todos do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada 
de “Requalificação da rua da Vitória”, em que é cocontratante a empresa Matos & 
Neves, Ld.ª delibera aprovar: 
 

a) Trabalhos de complementares a preços acordados, no valor de 1.550,00€ (mil 
quinhentos e cinquenta euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor; 

b) A fixação do prazo de execução em 5 dias e a consequente prorrogação do 
prazo de execução inicial da empreitada pelo mesmo período de tempo; 

c) A minuta do contrato adicional a celebrar. 
 

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

 
 
18. Autorização para pagamento de taxas em prestações 
 
663 - Presente os requerimentos: 
 
-registo de entrada E/3005/2019 em que Maria Ilevira Custódia Domingues Francisco, solicita 
à Câmara Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 1204 do 
Cemitério de Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
-registo de entrada E/4625/2019 em que Filomena Maria Marques do Santos, solicita à 
Câmara Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 1398 do 
Cemitério de Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
-registo de entrada E/6298/2019 em que Ilda Maria Ferreira Carvalho, solicita à Câmara 
Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 1484 do Cemitério de 
Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
-registo de entrada E/7360/2019 em que António de Almeida Castanheira, solicita à Câmara 
Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 1686 do Cemitério de 
Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
-registo de entrada E/7265/2019 em que Delmira da Piedade Lopes, solicita à Câmara 
Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 1937 do Cemitério de 
Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
 
Nos termos do nº 1 do artigo 17.º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha 
Grande, a Câmara Municipal pode autorizar o pagamento em prestações das taxas nele 
previstas, mediante requerimento fundamentado e acompanhado dos elementos previstos no 
n.º 2 do citado artigo. 
 
Presentes as informações nºs 11/AF, 12/AF, 13/AF, 14/AF e 15/AF de 23 de julho de 2019, 
onde se confirma que os pedidos estão instruídos e acompanhados dos elementos previstos 
no n.º 2 do artigo 17.º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista no nº 1 do artigo 17.º do Regulamento de 
Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal delibera autorizar aos 
requerentes identificados o pagamento da taxa de concessão das sepulturas 
perpétuas do Cemitério de Casal Galego, em 8 prestações mensais. 
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Mais delibera anular a guia de receita nº 2830 de 27/02/2019, a guia de receita nº 1086 
de 16/01/2019, a guia de receita nº 6542 de 31/05/2019 e a guia de receita nº 6824 de 
03/06/2019, todas no valor de 1.000,00€, para que sejam emitidas as guias de receita 
referentes às prestações. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
19. Isenção do pagamento de taxas 
 
664 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
A Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, solicitou à Câmara Municipal a 
isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir 
elencada: 
 

- Licença especial de ruído para os festejos anuais nos dias 13, 14 e 15 de setembro 
de 2019; 
- Licença para a colocação de publicidade. 

 
O Sporting Clube Marinhense, solicitou à Câmara Municipal a isenção do pagamento das 
taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 
 

- Licença especial de ruído para os festejos anuais nos dias 6, 7 e 8 de setembro de 
2019; 
- Licença para a colocação de publicidade. 
 

O Futebol Clube os “Belenenses”, solicitou à Câmara Municipal a isenção do pagamento 
das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 

- Licença especial de ruído para os festejos anuais nos dias 20, 21 e 22 de setembro 
de 2019;  
- Licença de recinto improvisado; 
- Licença para a colocação de publicidade. 

 
O Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, solicitou à Câmara Municipal a isenção 
do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 
 

- Licença especial de ruído para os festejos anuais nos dias 2, 3 e 4 de agosto de 
2019; 
- Licença para a colocação de publicidade. 

 
A Fábrica da Igreja Paroquial de Vieira de Leiria, 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 anual da Praia da Vieira em honra de Nossa 
Senhora dos Navegantes e S. Pedro a realizar nos dias 16, 17 e 18 de agosto de 
2019;  
- Licença de recinto improvisado; 
- Autorização para a utilização das vias públicas para a realização de atividades de 
caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal; 
- Licença para a colocação de publicidade. 
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A Fábrica da Igreja Paroquial de Vieira de Leiria, 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 anual em honra de Nossa Senhora da Ajuda 
a realizar nos dias 13, 14 e 15 de agosto de 2019;  
- Licença de recinto improvisado; 
- Autorização para a utilização das vias públicas para a realização de atividades de 
caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal; 
- Licença para a colocação de publicidade. 

 
O Industrial Desportivo Vieirense, solicitou à Câmara Municipal a isenção do pagamento 
das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 

- Autorização para a utilização das vias públicas para a realização de atividades de 
caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal para 
realização da Corrida da Praia no dia 24-08-2019; 
- Licença para a colocação de publicidade. 
 

Presente as informações nº 66/AF, 67/AF, 68/AF, 69/AF, 70/AF, 71/AF e 72/AF de 23 de 
julho 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. 
 
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, relativamente às atividades identificadas, isentar a Sociedade de 
Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, o Sporting Clube Marinhense, o Futebol Clube os 
“Belenenses”, o Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, a Fábrica da Igreja 
Paroquial de Vieira de Leiria e o Industrial Desportivo Vieirense, do pagamento das 
taxas devidas pela emissão das licenças especiais de ruído, das licenças de recinto 
improvisado, das autorizações para a utilização das vias públicas para a realização de 
atividades de caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito 
normal e das licenças de publicidade. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

 
20. Pedido de Intervenção na Rua do Cartaxo - Marinha Grande 
 
665 - Presente pedido com o registo n.º E/7060/2019, datado de 14 de Junho de 2019 em 
que é solicitada a deslocação ao local para verificação da atual situação da rua do Cartaxo 
acidente na Rua do Cartaxo - Marinha Grande e intervenção para minimizar problemas 
destes existentes. 
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Presente informação técnica LC/27/2019 de 10/07/2019, sobre o assunto. 
 
Na sequência do pedido com registo n.º E/7060/2019, de 14/7/2019, bem como da 
solução técnica apresentada na informação dos serviços camarários LC/27/2019 de 
10/7/2019, 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: 
Reforçar a sinalização existente na curva da rua em questão e local de acidentes e 
ainda criar bandas cromáticas conforme estabelecido nos artigos 34.º e 46.º, 
respetivamente, do Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, mencionadas 
na informação anexa. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
21. “Elaboração do projeto de execução da rede de abastecimento de água das 
Amieira” – PA n.º 13/2019 - Aprovação do Anteprojeto 
 
666 - Presente Informação n.º CS/50/2019, da Divisão de Gestão do Território, datada de 22 
de Julho de 2019, propondo a aprovação do Anteprojeto da rede de abastecimento de água 
da Amieira, no lugar da Amieira, na freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha 
Grande.  
 
Este projeto tem como principal objetivo implementar e dotar um território de infraestruturas 
de abastecimento de água remodeladas, através da utilização de materiais mais resistentes 
e seguros que permitam garantir a qualidade da água fornecida, diminuir substancialmente a 
existência de problemas dessa mesma qualidade (água segura) e assegurar a continuidade 
do fornecimento nos níveis de pressão adequados. O atual nível de perdas de água nos 
sistemas de distribuição de água constitui um problema que sublinha bem a necessidade de 
mudança de paradigma. Neste contexto, têm sido realizados os investimentos necessários à 
remodelação/requalificação do sistema de infraestruturas “em baixa” em articulação com a 
vertente em alta, por forma a diminuir as perdas do sistema e aumentar a eficácia/qualidade 
do sistema, possibilitando a melhoria da qualidade do serviço prestada à população 
residente nos lugares a intervir. 
 
Mais se informa, que este anteprojeto observa as normas legais e regulamentares aplicáveis 
à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos descritos no 
artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria n.º 701-
H/2008 de 29 de Julho. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, com redação dada pela lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aprovar o Anteprojeto da “Elaboração do projeto de execução da rede de 
abastecimento de água da Amieira”, localizado no lugar da Amieira, na freguesia da 
Marinha Grande, concelho da Marinha Grande.   
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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22. “Elaboração do projeto de execução da rede de abastecimento de água de 
Picassinos, Pedrulheira e Tojeira”  – PA n.º 13/2019 - Aprovação do Anteprojeto 
 
667 - Presente Informação n.º CS/51/2019, da Divisão de Gestão do Território, datada de 22 
de Julho de 2019, propondo a aprovação do Anteprojeto da rede de abastecimento de água 
de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira, no lugar de Picassinos, na freguesia da Marinha 
Grande, concelho da Marinha Grande.  
 
Este projeto tem como principal objetivo implementar e dotar um território de infraestruturas 
de abastecimento de água remodeladas, através da utilização de materiais mais resistentes 
e seguros que permitam garantir a qualidade da água fornecida, diminuir substancialmente a 
existência de problemas dessa mesma qualidade (água segura) e assegurar a continuidade 
do fornecimento nos níveis de pressão adequados. O atual nível de perdas de água nos 
sistemas de distribuição de água constitui um problema que sublinha bem a necessidade de 
mudança de paradigma. Neste contexto, têm sido realizados os investimentos necessários à 
remodelação/requalificação do sistema de infraestruturas “em baixa” em articulação com a 
vertente em alta, por forma a diminuir as perdas do sistema e aumentar a eficácia/qualidade 
do sistema, possibilitando a melhoria da qualidade do serviço prestada à população 
residente nos lugares a intervir. 
 
Mais se informa, que este anteprojeto observa as normas legais e regulamentares aplicáveis 
à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos descritos no 
artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria n.º 701-
H/2008 de 29 de Julho. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, com redação dada pela lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aprovar o Anteprojeto da “Elaboração do projeto de execução da rede de 
abastecimento de água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira”, localizado no lugar de 
Picassinos, na freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
23. “Elaboração do projeto de execução da rede de abastecimento de água das Trutas” 
– PA n.º 13/2019 - Aprovação do Anteprojeto 
 
668 - Presente Informação n.º CS/52/2019, da Divisão de Gestão do Território, datada de 23 
de Julho de 2019, propondo a aprovação do Anteprojeto da rede de abastecimento de água 
das Trutas, no lugar das Trutas, na freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha 
Grande.  
 
Este projeto tem como principal objetivo implementar e dotar um território de infraestruturas 
de abastecimento de água remodeladas, através da utilização de materiais mais resistentes 
e seguros que permitam garantir a qualidade da água fornecida, diminuir substancialmente a 
existência de problemas dessa mesma qualidade (água segura) e assegurar a continuidade 
do fornecimento nos níveis de pressão adequados. O atual nível de perdas de água nos 
sistemas de distribuição de água constitui um problema que sublinha bem a necessidade de 
mudança de paradigma. Neste contexto, têm sido realizados os investimentos necessários à 
remodelação/requalificação do sistema de infraestruturas “em baixa” em articulação com a 
vertente em alta, por forma a diminuir as perdas do sistema e aumentar a eficácia/qualidade  
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do sistema, possibilitando a melhoria da qualidade do serviço prestada à população 
residente nos lugares a intervir. 
 
Mais se informa, que este anteprojeto observa as normas legais e regulamentares aplicáveis 
à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos descritos no 
artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria n.º 701-
H/2008 de 29 de Julho. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, com redação dada pela lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aprovar o Anteprojeto da “Elaboração do projeto de execução da rede de 
abastecimento de água das Trutas”, localizado no lugar das Trutas, na freguesia da 
Marinha Grande, concelho da Marinha Grande.   
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 
24. Req.º nº 1180/19, datado de 11/07/2019 - Proc.º n.º 496/18, datado de 21/11/2018 - 
Mário Carvalheiro da Cruz e Maria Cristina Guerra Luís da Cruz 
 
669 - Presente requerimentos n.º 2109/18, n.º 704/19, n.º 907/19 e n.º 1180/19, registados 
em 2018/11/21, 2019/04/16, 2019/05/23 e 2019/07/11, respetivamente, subscritos por 
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, constantes do processo camarário n.º 496/18, registado em 2018/11/21, 
referente a pedido de licenciamento de obra de construção de uma moradia e de 
construção e legalização 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 20470-P, descrito na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 20351. 
 
Presentes alterações ao projeto apresentadas pelos requerimentos n.º 1180/19, registado em 
2019/07/11,apresentadas em sede de audiência prévia. 
 
Presente parecer técnico datado de 2019/07/11, que refere que os elementos apresentados 
sob a componente arquitetura encontra-se apto a uma decisão favorável. 
 
A Câmara Municipal depois de analisar as alterações formuladas para o projeto, 
apresentadas em Sede de Audiência Prévia, 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, bem como o parecer técnico, e 
considerando que as alterações apresentadas colmatam as deficiências que motivaram 
a audiência prévia ao projeto, delibera: 
 
DEFERIR, 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, o projeto de arquitetura, 
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do processo camarário n.º 496/18, registado em 2018/11/21, referente a pedido de 
licenciamento de obra de construção de uma moradia e de construção e legalização 
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 20470-P, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob 
o n.º 20351. 
 
ACEITAR a cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 17,61m2, 
destinada a passeio, situada ao longo da frente do prédio confinante com a Rua 
Cabeços da Garcia, conforme descrição e configuração constante da peça gráfica 
“Implantação (Projeto Muro Frontal), n.º 1C”, entregue a coberto do requerimento n.º 
1180/19, registado em 2019/07/11, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação da certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 
 
Delibera ainda informar os requerentes que deverão 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. 
 
 
25. Req.º nº 1181/19, datado de 11/07/2019 - Proc.º n.º 513/18, datado de 30/11/2018 - 
Marco António da Silva Malta e Cláudia Maria Pereira Marcelino 
 
670 - Presente requerimentos n.º 2158/18, n.º 725/19 e n.º 1181/19, registados em 
2018/11/30, 2019/04/18 e 2019/07/11, 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, erigida 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. 
 
Presentes alterações ao projeto apresentadas pelos requerimentos n.º 1181/19, registado em 
2019/07/11,apresentadas em sede de audiência prévia. 
 
Presente parecer técnico datado de 2019/07/11, que refere que os elementos apresentados 
sob a componente arquitetura encontra-se apto a uma decisão favorável. 
 
A Câmara Municipal depois de analisar as alterações formuladas para o projeto, 
apresentadas em Sede de Audiência Prévia, 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, bem como o parecer técnico, e considerando que as alterações apresentadas 
colmatam as deficiências que motivaram a audiência prévia ao projeto, delibera: 
 
DEFERIR, 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, o projeto de arquitetura,  
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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, erigida 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. 
 
Delibera ainda informar os requerentes que devem 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. 
 
 
26. Req.º nº 1187/19, datado de 12/07/2019 - Proc.º n.º 248/19, datado de 12/07/2019 - 
Megatechind - Indústrias Marinha Grande, Lda 
 
671 - Presente pedido com o registo n.º 1187/19, datado de 12/07/2019, relativo a 
licenciamento de ampliação de uma unidade industrial existente no n.º 3 da rua da Zona 
Industrial, Moita, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o 
n.º 1884 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 867-P, da freguesia da Moita e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 248/19, com 
data de entrada de 12/07/2019, apresentado por MEGATECHIND - INDÚSTRIAS MARINHA 
GRANDE, LDA, com o NIPC 509 826 024, com sede na rua da Zona Industrial, n.º 3, 
freguesia da Moita e concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do projeto de 
arquitetura respetivo; 
 
Presentes pareceres favoráveis da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do 
Centro e da Agência Portuguesa do Ambiente; 
 
Presente informação técnica, que atesta encontrar-se o projeto de arquitetura em condições 
de ser aprovado; 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
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 referente ao processo de licenciamento relativo a ampliação de 
uma unidade industrial existente no n.º 3 da rua da Zona Industrial, Moita, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 1884 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 867-P, da freguesia da Moita e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 248/19, com data de 
entrada de 12/07/2019, apresentado por MEGATECHIND - INDÚSTRIAS MARINHA 
GRANDE, LDA, com o NIPC 509 826 024, com sede na rua da Zona Industrial, n.º 3, 
freguesia da Moita e concelho da Marinha Grande, condicionado à apresentação, no 
prazo de seis meses a contar da data da notificação da presente decisão, nos termos 
do disposto no n.º 4 do citado artigo 20º do RJUE, dos projetos de especialidade 
aplicáveis. 
 
Mais delibera informar que a presente operação urbanística se enquadra, pelas suas 
caraterísticas e dimensões, no âmbito das operações com impacto urbanístico  
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relevante, estabelecidas na alínea c) do n.º 1 do artigo 24º do Regulamento Municipal 
das Edificações Urbanas do Município da Marinha Grande (RMEUMMG), por se tratar 
de um edifício industrial localizado fora de zona industrial com plano de pormenor 
eficaz, com área de construção total superior a 1.000 m2. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
27. Req.º nº 721/19, datado de 17/04/2019 - Proc.º n.º 149/19, datado de17/04/2019 - 
Realcepuzzle, Lda. 
 
672 - Presente requerimento n.º 721/19, datado de 2019/04/17, constante do processo 
camarário n.º 149/19, subscrito por Realcepuzzle, Lda., com o NIPC 514826690, com sede 
em rua Pereira Crespo, n.º 25A, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao 
pedido de licenciamento da obra de construção de “Edifício de habitação unifamiliar e 
muro de vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito em rua dos Bentos, lugar de 
Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 15628 e inscrito na respetiva matriz predial rústica 
sob o artigo número 2948. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços a enquadrar devidamente a pretensão.  
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
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 construção de “Edifício de habitação unifamiliar e muro de vedação”, a incidir 
sobre um prédio rústico, sito em rua dos Bentos, lugar de Amieira, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 15628 e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 
número 2948, com o número de processo 149/19, com data de entrada em 2019/04/17, 
apresentado por Realcepuzzle, Lda., com o NIPC 514826690, com sede em rua Pereira 
Crespo, n.º 25A, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio na estrema confinante com a rua dos Bentos, através 
da colocação de blocos de betão com as dimensões de 0,10mx0,20mx0,06m, após a 
execução da camada de base em tout-venant com 0,15m de espessura. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 25,00m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua dos Bentos, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE CEDÊNCIAS PARA O 
DOMÍNIO PÚBLICO”, com o número “01.02”, datada de “DEZEMBRO 2018”, 
entregue a coberto do requerimento n.º 721/19, datado de 2019/04/17, ficando a 
emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão 
emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar a firma 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  
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emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
28. Req.º nº 1137/19, datado de 02/07/2019 - Proc.º n.º 322/17, datado de 21/07/2017 - 
Ana Margarida do Carmo Lourenço e Hugo Alexandre Leitão Pedrosa 
 
673 - Presentes requerimentos n.º 83/19 e n.º 1137/19, registados em 2019/01/21 e 
2019/07/02, respetivamente, subscrito por Ana Margarida do Carmo Lourenço, com o NIF 
238948455, e por Hugo Alexandre Leitão Pedrosa, com o NIF 215816498, residentes na 
Urbanização Quinta das Nespreiras, lote E-6, 3º dt.º, Marinha Grande, referente ao pedido de 
licenciamento de alterações aos projetos da obra de construção de moradia e muro, 
apresentado na vigência do alvará de obras de construção n.º 18/18, do processo camarário 
n.º 322/17, no prédio urbano situado na Rua das Carregueiras, lugar da de Garcia, freguesia 
e concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 20098 e descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 7184. 
 
Presentes alegações, apresentadas em sede de audiência prévia, que respeitam a alterações 
ao projeto de arquitetura, apresentadas pelos requerimentos n.º 1137/19, registado em 
2019/07/02.  
 
Presente projeto de estabilidade, 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.  
  
Presentes pareceres técnicos datados de 2019/07/10 e de 2019/07/11, a indicar que se 
encontram reunidas as condições para que a Câmara Municipal sobre o pedido apresentado, 
respetivamente para a componente arquitetura e para a componente estabilidade. 
 
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 23.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, o 
pedido de licenciamento de alterações aos projetos da obra de construção de moradia 
e muro, apresentado na vigência do alvará de obras de construção n.º 18/18, do 
processo camarário n.º 322/17, no prédio urbano situado na Rua das Carregueiras, 
lugar da de Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial 
sob o artigo n.º 20098 e descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 7184, apresentado por Ana Margarida do Carmo Lourenço, com o NIF 
238948455, e por Hugo Alexandre Leitão Pedrosa, com o NIF 215816498, residentes na 
Urbanização Quinta das Nespreiras, lote E-6, 3º dt.º, Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal delibera ainda informar: 
 
1- Devem assegurar a execução do passeio em toda a frente do prédio, com materiais a 
definir aquando do estabelecimento do alinhamento do passeio e muro. 
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2- Mantém-se as condições expressas na Deliberação da Câmara Municipal de 
2018/01/26, nesta fase aplicáveis, que se transcrevem e passam a fazer parte integrante 
da presente deliberação, designadamente: 
 
- Mantém-se a decisão de aceitação da cedência para domínio público da faixa de 
terreno com a área de 58,39 m2, para alargamento do arruamento e passeio. Após a 
cedência o prédio com área inicial de 1510,90 m2, ficará com a área de 1452,51m2, 
conforme descrição e configuração constante da peça gráfica correspondente à 
“Implantação”, “Desenho n.º 1A.1”, entregue a coberto do requerimento n.º 2161/17, 
registado em 2017/12/19, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada 
à apresentação da certidão emitida Conservatória do Registo Predial, devidamente 
atualizada, de acordo com a deliberação de Câmara Municipal de 2017/11/13, que 
aprovou o projeto de arquitetura. 
  
- Devem 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. 
 
- Devem assegurar a execução do passeio em toda a frente do prédio, com materiais a 
definir aquando do estabelecimento do alinhamento do passeio e muro. 
 
3- Deverá solicitar o averbamento das alterações à licença, nos termos do disposto no 
n.º 7 do artigo 27.º do RJUE, apresentando, para o efeito, o original do alvará de obras 
de construção n.º 18/18. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
29. Req.º nº 1106/19, datado de 26/06/2019 - Proc.º n.º 57/19, datado de 14/02/2019 - 
Marlene da Conceição Ribeiro dos Santos Azinheiro 
 
674 - Presente requerimento n.º 1106/19, datado de 2019/06/26, constante do processo 
camarário n.º 57/19, subscrito por Marlene da Conceição Ribeiro dos Santos Azinheiro, 
com o NIF 232715033, residente em rua Guerra Pereira, n.º 22, lugar de Casal de Anja, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, 
a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua do Casal de Anja, lugar de Casal de Anja, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 2785 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo número 4450, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação 
camarária datada de 2019/04/22. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/07/05, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
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 
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Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra “Construção de 
uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito 
na rua do Casal de Anja, lugar de Casal de Anja, freguesia de Vieira de Leiria, concelho 
de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande 
sob o número 2785 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 4450, com 
o número de processo 57/19, com data de entrada em 2019/02/14, apresentado por 
Marlene da Conceição Ribeiro dos Santos Azinheiro, com o NIF 232715033, residente 
em rua Guerra Pereira, n.º 22, lugar de Casal de Anja, freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a 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. 
 
 
30. Req.º nº 582/19, datado de 28/03/2019 - Proc.º n.º 118/19, datado de 28/03/2019 - Luís 
Manuel Peixoto da Silva e Alda Angelina Pereira dos Santos 
 
675 - Presente requerimento n.º 582/19, datado de 2019/03/28, constante do processo 
camarário n.º 118/19, subscrito por Luís Manuel Peixoto da Silva, com o NIF 186094558, e 
por Alda Angelina Pereira dos Santos, com o NIF 195133137,ambos com residência em 
rua Esquerda, n.º 9, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de um muro de vedação”, a incidir sobre um prédio 
rústico, sito na rua Esquerda, lugar de Casal Velho, freguesia de Moita, concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
1861 e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo número 92. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços a enquadrar devidamente a pretensão. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
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 “Construção de um muro de vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito 
na rua Esquerda, lugar de Casal Velho, freguesia de Moita, concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 1861 e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo número 92, com 
o número de processo 118/19, com data de entrada em 2019/03/28, apresentado por 
Luís Manuel Peixoto da Silva, com o NIF 186094558, e por Alda Angelina Pereira dos 
Santos, com o NIF 195133137,ambos com residência em rua Esquerda, n.º 9, freguesia 
de Moita, concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverão, 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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Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
31. Req.º nº 1146/19, datado de 03/07/2019 - Proc.º n.º 150/18, datado de 27/04/2018 - 
João Rodrigues Correia 
 
676 - Presente processo camarário n.º 150/18, registado em 20118/04/27, subscrito por João 
Rodrigues Correia, com o NIF 146590058, com residência na Rua Dr. António Luís Gomes 
- Bloco D, n.º 1A - 1º Frente, Vieira de Leiria, referente a pedido de licenciamento de obra 
de construção de uma moradia e muros, no prédio rústico sito na Rua Álvaro Filipe 
Gouveia Pedrosa, lugar de talhões de Vieira de Leiria, freguesia de Vieira de Leiria, concelho 
de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 5660, descrito na Conservatória 
do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1469, cujo projeto de arquitetura foi 
aprovado com condicionalismos na reunião de Câmara Municipal de 2018/09/03. 
 
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 2019/07/08, 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. 
 
Presente parecer técnico, datado de 2018/05/29, quanto às condições a serem observadas 
na execução do passeio. 
 
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 e muros, no prédio 
rústico sito na Rua Álvaro Filipe Gouveia Pedrosa, lugar de talhões de Vieira de Leiria, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial 
sob o artigo n.º 5660, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande 
sob o n.º 1469, cujo projeto de arquitetura foi aprovado com condicionalismos na 
reunião de Câmara Municipal de 2018/09/03, apresentado por João Rodrigues Correia, 
com o NIF 146590058, com residência na Rua Dr. António Luís Gomes - Bloco D, n.º 1A 
- 1º Frente, Vieira de Leiria. 
 
2- Informar os interessados do seguinte: 
 
a) 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. 
 
b) Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal devem, 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 
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mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
 
c) 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. 
 
d) De modo a dar continuidade aos materiais aplicados em passeios na Rua Álvaro 
Filipe Gouveia Pedrosa, preconiza-se a pavimentação do passeio em calçada de 
calcário com as dimensões 0,05x0,05x0,05m, após execução de uma base em Tout-
Venant com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser de betão com as dimensões de  
0,12m (largura à vista) x 0,25m (altura)x0,15m (largura da base).  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
32. Req.º nº 1049/19, datado de 18/06/2019 - Proc.º n.º 216/19, datado de 18/06/2019 - 
Habiveríssimo - Imobiliária e Construção Lda 
 
677 - Presente pedido com o registo n.º 1049/19, datado de 18/06/2019, relativo a obras de 
urbanização, a realizar na travessa da Rua da Norça, que se reportam ao processo de 
licenciamento n.º 216/19, com data de entrada de 18/06/2019, apresentado por 
Habiveríssimo - Imobiliária e Construção Lda, com o NIPC 504 627 694, com sede na rua 
da Escola, n.º 66, Eira Velha, freguesia de Colmeias e Memória e concelho de Leiria; 
 
Presente informação técnica, datada de 12/07/2019, que atesta encontrarem-se os projetos  
relativos às obras de urbanização apresentados em condições de serem aceites; 
 
Presente informação técnica, datada de 23/07/2019, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.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 pedido de licenciamento relativo a 
obras de urbanização, a realizar na travessa da Rua da Norça, que se reportam ao 
processo de licenciamento n.º 216/19, com data de entrada de 18/06/2019, apresentado 
por Habiveríssimo - Imobiliária e Construção Lda, com o NIPC 504 627 694, com sede 
na rua da Escola, n.º 66, Eira Velha, freguesia de Colmeias e Memória e concelho de 
Leiria. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
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 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, deverá informar a câmara municipal dessa intenção, 
comunicando também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da 
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execução dos mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao 
respeito pelas condições do licenciamento. 
3.- Deverá apresentar caução para a garantia da boa execução das obras de 
urbanização, nos termos do disposto no artigo 54º do RJUE, no valor de 2.383,76 € 
(dois mil, trezentos e oitenta e três euros e setenta e seis cêntimos); 
4.- Após conclusão dos trabalhos, deverão ser apresentadas as respetivas Telas 
Finais. 
 
Delibera, igualmente, deferir a minuta de contrato de obras de urbanização anexa ao 
presente processo, cujo texto se transcreve: 
 
 

MINUTA DE CONTRATO DE URBANIZAÇÃO 
 

(Celebrado ao abrigo do n.º 3 do artigo 25.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). 
 
CONSIDERANDOS 
 
1.- HABIVERÍSSIMO - IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO LDA, com o NIPC 504 627 694, 
com sede na rua da Escola, n.º 66, Eira Velha, freguesia de Colmeias e Memória e 
concelho de Leiria, é proprietária do prédio urbano registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 9089 e inscrito na matriz predial urbana 
da freguesia da Marinha Grande sob o artigo n.º 13839, sito na travessa da Rua da 
Norça, freguesia e concelho da Marinha Grande; 
2.- Através do requerimento n.º 420/18, registado em 1/03/2018, constante do processo 
administrativo n.º 241/, solicitaram uma licença para construção de uma unidade 
industrial e muros de vedação no terreno referido no número anterior; 
3.- De acordo com o Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, o terreno em que 
pretendem erigir a indústria situa-se em área urbanizável do Aglomerado Urbano da 
Marinha Grande - integrado na zona industrial da Marinha Pequena, a sujeitar a Plano 
de Pormenor; 
4.- O projeto de arquitetura referente à construção pretendida foi aprovado em reunião 
de Câmara havida a 19/03/2018, tendo o respetivo licenciamento ficado condicionado à 
apresentação dos projetos de especialidade aplicáveis; 
5.- Em sede de apreciação dos projetos de especialidade foi verificada a necessidade 
de se proceder à execução de obras de urbanização, nomeadamente ao nível da 
execução de rede pública de drenagem de águas residuais domésticas ao longo da 
travessa da Rua da Norça, tendo o processo de licenciamento da unidade industrial 
ficado condicionado à apresentação do respetivo processo autónomo de obras de 
urbanização; 
6.- Neste contexto, a requerente apresentou, com o pedido n.º 1049/19, datado de 
18/06/2019, o processo de obras de urbanização a que corresponde o n.º 216/19, que 
prevê a execução do prolongamento da rede pública de drenagem de águas residuais 
domésticas, ao longo da travessa da Rua da Norça, até à sua inserção na rede 
existente; 
7.- Os processos camarários n.º 241/16, relativo à execução do edifício, e 216/19, 
relativo às obras de urbanização, estiveram presentes na reunião de Câmara Municipal 
de 29 de julho de 2019, tendo sido aprovados.  
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Outorgantes 
 
Entre 
CIDÁLIA MARIA DE OLIVEIRA ROSA FERREIRA, com domicílio profissional na 
freguesia e concelho da Marinha Grande, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal da Marinha Grande e em representação do Município da Marinha Grande, 
com o NIPC 505 776 758, adiante designado por PRIMEIRA OUTORGANTE; 
 
E 
MANUEL RODRIGO VERÍSSIMO e MARIA IRENE HELENO DOS SANTOS VERÍSSIMO, 
na qualidade de Gerentes da sociedade HABIVERÍSSIMO - IMOBILIÁRIA E 
CONSTRUÇÃO LDA, com o NIPC 504 627 694, com sede na rua da Escola, n.º 66, Eira 
Velha, freguesia de Colmeias e Memória, concelho de Leiria, adiante designados por 
SEGUNDOS OUTORGANTES;  
 
É celebrado, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 25º do RJUE, 
o seguinte contrato de urbanização: 
 

CLÁUSULA 1ª 
(Objeto) 

O presente contrato tem como objeto a contratualização das obrigações assumidas 
pelos SEGUNDOS OUTORGANTES, no âmbito da operação urbanística relativa à obra 
de construção de uma unidade industrial e muros, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º n.º 9089 e inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia da Marinha Grande sob o artigo n.º 13839, sito na 
travessa da Rua da Norça, freguesia e concelho da Marinha Grande, e consequente 
redução proporcional das taxas por realização das necessárias infraestruturas 
urbanísticas.  
 

CLÁUSULA 2ª 
(Obrigações da 2.ª outorgante) 

OS SEGUNDOS OUTORGANTES obrigam-se a proceder à execução das obras de 
urbanização, relativas à execução de rede pública de drenagem de águas residuais 
domésticas ao longo da travessa da Rua da Norça, no troço compreendido entre o seu 
remate atual e a frente sul do prédio identificado na cláusula 1ª.   
 

CLÁUSULA 3ª 
(Obras) 

As obras mencionadas na cláusula anterior são as constantes dos projetos 
específicos apresentados pelo requerimento n.º 1049/19, aprovado em reunião da 
Câmara Municipal da Marinha Grande de 29 de julho de 2019, que fazem parte 
integrante do processo camarário de licenciamento de obras de urbanização n.º 
216/19, em nome da sociedade representada pelos SEGUNDOS OUTORGANTES. 
 

CLÁUSULA 4ª 
(Valor das obras) 

O valor das obras a realizar é de 2.383,76 € (dois mil, trezentos e oitenta e três euros e 
setenta e seis cêntimos). 
2- O valor mencionado no número anterior é fixo e independente de quaisquer 
alterações que ocorram no decurso das obras objeto do presente contrato. 
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CLÁUSULA 5ª 
(Caução) 

1- OS SEGUNDOS OUTORGANTES prestarão caução para garantir a boa e regular 
execução das obras previstas no presente contrato. 
2- A caução prevista no número anterior, de valor correspondente ao valor previsto na 
cláusula 4.ª, poderá ser prestada, por acordo entre as partes, mediante depósito em 
dinheiro, garantia bancária autónoma à primeira solicitação ou seguro caução. 
3- Por solicitação dos segundos outorgantes, o representado pela PRIMEIRA 
OUTORGANTE procederá, através do seu órgão competente, à redução e 
cancelamento da caução, nos termos do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
na redação do Decreto-lei n.º 136/2014, de 9 de setembro. 
  

CLÁUSULA 6ª 
(Prazo das obras) 

1- As obras previstas no presente contrato deverão ser realizadas no prazo de 12 
meses, a contar da data de emissão do respetivo alvará de licença de construção. 
2- O prazo referido no número anterior poderá ser alterado, por solicitação dos 
SEGUNDOS OUTORGANTES, nos termos do artigo 53º do RJUE. 
  

CLÁUSULA 7ª 
(Fiscalização) 

1- O representado pela PRIMEIRA OUTORGANTE disporá dos poderes de fiscalização 
que legalmente lhe assistem, no que respeita à realização, pelos SEGUNDOS 
OUTORGANTES, das obras previstas no presente contrato. 
2- Sempre que em ação de fiscalização o representado pela PRIMEIRA OUTORGANTE 
detete que a execução das obras, previstas no presente contrato, não obedece aos 
projetos aprovados e às condições neles fixadas, pode ordenar aos SEGUNDOS 
OUTORGANTES, fixando-lhe o prazo para o efeito, que procedam à reposição da obra 
nas condições constantes do licenciamento. 
 

CLÁUSULA 8ª 
(Execução das obras pelo primeiro outorgante) 

1- O representado pela PRIMEIRA OUTORGANTE pode, através do seu órgão 
competente, promover a realização das obras por conta dos SEGUNDOS 
OUTORGANTES, quando por causa que lhes seja imputável: 
a) Não tiverem sido iniciadas no prazo de um ano a contar da data da emissão do 

alvará; 
b) Não tiverem sido concluídas no prazo fixado ou nas suas prorrogações; 
c) Não tenha reposto a obra nas condições constantes do licenciamento, dentro do 

prazo fixado nos termos do n.º 2 da cláusula anterior. 
2- A execução das obras referidas no número anterior e o pagamento das despesas 
suportadas com as mesmas efetuam-se nos termos dos artigos 107.º e 108.º do RJUE. 
3- O representado da PRIMEIRA OUTORGANTE pode ainda, através do seu órgão 
competente, acionar a caução referida na cláusula 5.ª.  
 

CLÁUSULA 9ª 
(Receção das obras) 

Às receções provisória e definitiva das obras previstas no presente contrato, aplicar-
se-á o disposto no artigo 87º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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33. Req.º nº 1390/18, datado de 27/07/2018 - Proc.º n.º 241/16, datado de 22/06/2016 - 
Habiveríssimo - Imobiliária e Construção Lda 
 
678 - Presente pedido com o registo n.º 1390/18, datado de 27/07/2018, relativo ao 
licenciamento de construção de edifício destinado a armazém, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 9089 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 13839, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 241/16, com data de entrada de 22/06/2016, 
apresentado por Habiveríssimo - Imobiliária E Construção Lda, com o NIPC 504 627 694, 
com sede na rua da Escola, n.º 66, Eira Velha, freguesia de Colmeias e Memória e concelho 
de Leiria, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de câmara de 19/03/2018; 
 
Presentes projetos das especialidades, devidamente instruídos com declarações de 
responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 
20.º do 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. 
 
Presente processo de obras de urbanização com o n.º 216/19, datado de 18/06/2019, 
aprovado em reunião de Câmara de 29/07/2019; 
 
Presente informação técnica, datada de 23/07/2019, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites, estando o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.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 pedido de licenciamento relativo  ao 
licenciamento de construção de edifício destinado a armazém, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 9089 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 13839, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 241/16, com data de entrada de 
22/06/2016, apresentado por Habiveríssimo - Imobiliária E Construção Lda, com o NIPC 
504 627 694, com sede na rua da Escola, n.º 66, Eira Velha, freguesia de Colmeias e 
Memória e concelho de Leiria. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
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 - 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 – A emissão do alvará de licença de construção fica condicionada à celebração do 
contrato de urbanização cuja minuta se encontra anexa ao respetivo processo de 
obras de urbanização com o n.º 216/19, aprovado em reunião de Câmara de 29/07/2019. 
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  
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resíduos de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 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. 
 
 
34. Req.º nº 1053/19, datado de 18/06/2019 - Proc.º n.º 341/18, datado de 17/08/2018 - 
José de Sousa Júnior e Maria da Conceição Paula de Sousa 
 
679 - Presentes requerimentos n.º 1503/18 e n.º 1053/19, registados em 2018/08/17 e em 
2019/06/18, respetivamente, constantes do processo camarário n.º 341/18, registado em 
2018/08/17, referente ao pedido de licenciamento (legalização) da obra de alteração de 
moradia, (legalização) da obra de construção de muros e licenciamento da obra de 
construção de um muro contíguo com a vis pública, no prédio urbano sito na Rua José de 
Jesus, lugar de Boavista, Freguesia e concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial 
sob o artigo n.º 9682, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
n.º 3611, apresentado por José de Sousa Júnior, com o NIF 184791086 e por Maria da 
Conceição Paula de Sousa, com o NIF 184791094, residentes na Rua Álvaro Cunhal, n.º 
14, Lugar de Casal Galego, Freguesia e concelho de Marinha Grande, representados por 
Hermes de Sousa Roque, com o NIF159856868. 
 
Presentes pareceres técnicos, datado de 2019/05/03, 2019/07/10 e 2019/07/19 a informar o 
projeto encontra-se em condições para que a Câmara Municipal tome uma deliberação final 
sobre o pedido com condicionalismos. 
 
Após análise do pedido, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, 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 da obra de alteração de moradia, (legalização) da obra de 
construção de muros e licenciamento da obra de construção de um muro contíguo 
com a vis pública, no prédio urbano sito na Rua José de Jesus, lugar de Boavista, 
Freguesia e concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 
9682, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 3611, 
constante do processo camarário n.º 341/18, registado em 2018/08/17, apresentado por 
José de Sousa Júnior, com o NIF 184791086 e por Maria da Conceição Paula de Sousa, 
com o NIF 184791094, residentes na Rua Álvaro Cunhal, n.º 14, Lugar de Casal Galego, 
Freguesia e concelho de Marinha Grande, representados por Hermes de Sousa Roque, 
com o NIF159856868 com condicionalismo de assegurar conforme descrito na alínea f) 
do n.º 1 do artigo 18.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do 
Município da Marinha Grande - RMEUMMG, para os muros entre estremas, na parte 
confinante com a via pública, numa extensão de até 1,50 m a contar do limite ao 
espaço público, nas seguintes condições: 
 
- Não exceder a altura de 0,80m acima da cota dos passeios fronteiros ou dos 
arruamentos que os servem; 
- Ao valor anteriormente referido, podem ainda elevar-se elementos gradeados, ou 
sebes vivas, desde que, no seu cômputo geral, não exceda o valor máximo de 1,50m. 
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2- Aceitar a cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 25,00 m2, 
ao longo da frente do prédio confinante com a Rua José de Jesus, conforme descrição 
e configuração constante da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação e 
Muro Frontal, desenho N.º 1A, de junho 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 
1053/19, registado em 2019/06/18, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação da certidão emitida Conservatória do Registo Predial, 
devidamente atualizada. 
 
3- Informar os requerentes do seguinte: 
 
a) Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, devem, no prazo de um ano 
a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando para o 
efeito os elementos instrutórios necessários. 
 
b) De modo a dar continuidade aos materiais aplicados em passeios na Rua José de 
Jesus, devem assegurar pavimentação do passeio em calçada de calcário com as 
dimensões 0,05x0,05x0,05m, após execução de uma base em Tout-Venant com 0,15m 
de espessura. O lancil deverá ser de calcário com as dimensões de  0,13m (largura à 
vista). 
 
c) Devem 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. 
 
d) Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal da 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da respetiva 
autorização de utilização, ficará dependente da realização de prévia vistoria municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
35. Req.º nº 1197/19, datado de 15/07/2019 - Proc.º n.º 424/17, datado de 21/09/2017 - 
Primebiz, Unipessoal, Lda. 
 
680 - Presente processo camarário n.º 424/17, registado em 2017/09/21, referente ao pedido 
de licenciamento de obra de construção de moradia e muros, no prédio urbano sito na 
Rua dos Outeirinhos, no lugar do Engenho, freguesia e concelho de Marinha Grande, inscrito 
na matriz predial sob o artigo n.º 20225-P e descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o n.º 3531, apresentado por Primebiz, Unipessoal, Lda., com o NIPC 
505872617, com sede na Estrada de Leiria, n.º 39, Loja D, Embra, Marinha Grande. 
 
Presente Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos – Construção n.º 
A018214.207.RH4A, com início em 2017/11/29 e prazo de execução de dois anos, emitida 
pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 
 
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.  
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Presente parecer técnico, datado de 2018/07/23, 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. 
 
Presente parecer técnico, datado de 2019/07/15, que atesta estar a componente arquitetura 
apta a aprovação. 
 
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 
pedido de licenciamento da obra de construção de uma moradia e muros, no prédio 
urbano sito na Rua dos Outeirinhos, no lugar do Engenho, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 20225-P e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 3531, com Autorização 
de Utilização dos Recursos Hídricos – Construção n.º A018214.207.RH4A, com início 
em 2017/11/29 e prazo de execução de dois anos, emitida pela Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P., apresentado por Primebiz, Unipessoal, Lda., com o NIPC 505872617, 
com sede na Estrada de Leiria, n.º 39, Loja D, Embra, Marinha Grande. 
 
- Informar a interessada do seguinte: 
 
a) 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. 
 
b) 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. 
 
c) 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. 
 
 
36. Req.º nº 1035/19, datado de 13/06/2019 - Proc.º n.º 213/19, datado de 13/06/2019 - 
KLC - Indústria de Transformação de Matérias Plásticas, Lda. 
 
681 - Presente pedido com o registo n.º1035/19, datado de 13/06/2019, relativo a legalização 
de alterações e ampliações efetuadas numa unidade industrial, sita na estrada do Guilherme, 
no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 2618 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 14948, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 213/19, com data de entrada de 
13/06/2019, apresentado por KLC-INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS 
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PLÁSTICAS, LDA., com o NIPC 503 069 990, com sede na Estrada dos Guilhermes, Zona 
Industrial Casal da Lebre, freguesia e concelho da Marinha Grande; 
 
Presente processo de regularização extraordinária, apresentado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro, em nome do requerente e para a mesma unidade industrial, 
que obteve parecer favorável em conferência decisória realizada a 28/10/2016; 
 
Presente informação técnica, datada de 11/07/2019, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 23/07/2019, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.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 pedido de licenciamento relativo a 
legalização de alterações e ampliações efetuadas numa unidade industrial, sita na 
estrada do Guilherme, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 2618 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
14948, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 213/19, com data de entrada de 13/06/2019, apresentado por KLC-
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, LDA., com o NIPC 503 
069 990, com sede na Estrada dos Guilhermes, Zona Industrial Casal da Lebre, 
freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
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 - Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG), em vigor, a 
concessão da respetiva autorização de utilização, ficará dependente da realização de 
prévia vistoria municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
37. Req.º nº 1092/19, datado de 25/06/2019 - Proc.º n.º 471/18, datado de 02/11/2018 - 
Amorobras - Construção Civil, Lda 
 
682 - Presente requerimento n.º 1092/19, datado de 2019/06/25, constante do processo 
camarário n.º 471/18, subscrito por Amorobras - Construção Civil, Lda, com o NIPC n.º 
503639001, com sede em rua da Agroeira, n.º 85, lugar de Amieira, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, inerente ao pedido de licenciamento para a “Alteração da Licença de 
Operação Loteamento Urbano”, a incidir sobre o lote designado por “Lote n.º 71”, do 
loteamento urbano sito no lugar de Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 6/1999, datado de 29 de julho de 1999, emitido em 
nome de “Construções A. L. & M. Lda.”, nomeadamente a diminuição da área de construção 
a afetar ao uso de comércio/serviços transferindo-a para o uso de habitação, o aumento do 
número de fogos previstos, de 6 para 7, a diminuição das unidades destinadas a  
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comércio/serviços, passando de 3 unidades para 1 unidade, bem como a diminuição do 
número total de estacionamentos, passando de 14 lugares para 7 lugares. 
 
Presente Processo Camarário n.º 1407/98, referente à “Operação de Loteamento Urbano”, 
levada a efeito no lugar de Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, à qual foi 
atribuído o Alvará de Loteamento n.º 6/1999, datado de 29 de julho de 1999, emitido em 
nome de “Construções A. L. & M. Lda.”. 
 
Presente informação técnica da Divisão de Gestão do Território, datada de 2019/07/17, a 
enquadrar devidamente a pretensão, garantindo que se encontram reunidas as condições 
para que a mesma seja sujeita a prévia discussão pública, antes de ser submetida a 
aprovação. 
 
Após análise da pretensão, bem como do referido parecer técnico que sobre ela 
recaiu, a Câmara delibera SUJEITAR A DISCUSSÃO PÚBLICA o pedido de “Alteração 
da Licença de Operação de Loteamento Urbano”, requerida por Amorobras - 
Construção Civil, Lda., com o NIPC n.º 503639001, com sede em rua da Agroeira, n.º 
85, lugar de Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, a incidir sobre o lote n.º 
71”, do loteamento urbano sito no lugar de Vergieiras, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 6/1999, datado de 29 de julho 
de 1999, emitido em nome de “Construções A. L. & M. Lda.”, com o NIPC n.º 
501922792, com sede em Pocejal, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, 
nomeadamente a diminuição da área de construção a afetar ao uso de 
comércio/serviços transferindo-a para o uso de habitação, o aumento do número de 
fogos previstos, de 6 para 7, a diminuição das unidades destinadas a 
comércio/serviços, passando de 3 unidades para 1 unidade, bem como a diminuição 
do número total de estacionamentos, passando de 14 lugares para 7 lugares, em 
cumprimento do disposto no n.º 2 do art. 27.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 e n.º 
1 do art. 28.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da 
Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
38. Req.º nº 1062/18, datado de 07/06/2018 - Proc.º n.º 218/18, datado de 07/06/2018 - 
Nuno Miguel de Sousa Fernandes 
 
683 - Presente requerimento n.º 1062/18, registado em 2018/06/07, subscrito por Nuno 
Miguel de Sousa Fernandes, com o NIF 205338399, com residência na Av. Vítor Gallo, n.º 
125, freguesia e concelho de Marinha Grande, constante do processo camarário n.º 218/18, 
registado em 2018/06/07, referente ao pedido de licenciamento de obra de construção de 
uma moradia com a demolição da construção existente, no prédio urbano sito na Rua Dr. 
Nicolau Bettencourt, N.º 45, S. Pedro De Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 1815, descrito na Conservatória do Registo Predial 
da Marinha Grande sob o n.º 19232. 
 
Presente parecer técnico, datado de 2019/07/17 que refere não se encontrar o projeto apto 
para aprovação. 
 
Após análise do projeto de arquitetura apresentado pelo requerimento n.º 1062/18, 
registado em 2018/06/07, subscrito por Nuno Miguel de Sousa Fernandes, com o NIF  
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205338399, com residência na Av. Vítor Gallo, n.º 125, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, constante do processo camarário n.º 218/18, registado em 2018/06/07, 
referente ao pedido de licenciamento de obra de construção de uma moradia com a 
demolição da construção existente, no prédio urbano sito na Rua Dr. Nicolau 
Bettencourt, N.º 45, S. Pedro De Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 1815, descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 19232, bem como o parecer técnico que sobre ele 
recaiu, a Câmara Municipal delibera NOTIFICAR o requerente, nos termos do artigo 
121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo - CPA, para se pronunciarem 
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, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro, por o projeto de arquitetura violar norma legal aplicável, nomeadamente: 
 
1- O projeto violar o PDM da Marinha Grande por exceder a percentagem de ocupação 

máxima de 25% fixada no n.º 6 do artigo 5.º do Regulamento do PDM para o prédio. 
2-  Regulamento Geral das Edificações Urbanas - RGEU: 
a) Artigo n.º 66.º n.º 1, quanto ao número e área mínima dos compartimentos de 
habitação (cozinha, sala, quarto(s)); 
b) Artigo 71.º n.º 2 alínea a), quanto á profundidade da varanda, considerada como 
espaço exterior; 
c) Artigo 84.º n.º 1, quanto ao número de equipamentos mínimos sanitários (lavatório, 
banheira, bacia de retrete e bidé); 
d) Artigo 86.º, quanto à comunicação direta da retrete com compartimento de 
habitação (sala). 
3-  Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha 

Grande - RMEUMMG, artigo n.º 13.º n.º 2, quanto à inclinação  da cobertura. 
 
Acresce que o projeto não se faz acompanhar de Plano de Acessibilidade que 
apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis bem como soluções de 
detalhe métrico, técnico e construtivo, esclarecendo as soluções adotadas em matéria 
de acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade condicionada, para a 
tipologia do artigo 2.º n.º 3 do Decreto-Lei n.º 163/06, de 08/08. 
 
A Câmara Municipal delibera ainda informar: 
 
1- O prédio delimitado em planta de localização, à escala 1/2000, encontra-se 
abrangido por plano municipal de ordenamento do território vigente (Plano Diretor 
Municipal da Marinha Grande – PDMMG, ratificado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 37/95, de 9 de março, publicada no Diário da República, n.º 94 – 1.º Série-
B, de 21 de abril de 1995, alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 153/98, 
de 10 de dezembro, publicada no Diário da República, n.º 300 – 1.º Série-B, de 30 de 
dezembro de 1998 e Alteração por Adaptação do Plano Diretor Municipal da Marinha 
Grande - Aviso n.º 4419/2018, publicada no Diário da República, n.º 66, 2.ª Série, de 04 
de abril de 2018), inserindo-se, de acordo com a Carta de Ordenamento no 
Aglomerado Urbano da São Pedro de Moel, espaço urbano, que, nos termos do n.º 6 
do artigo 5º do Regulamento do PDM da Marinha Grande, prevê os seguintes 
indicadores urbanísticos para o local:  
 
Até à realização do Plano de Urbanização de São Pedro de Moel, a edificação 
respeitará os seguintes indicadores urbanísticos: 
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Percentagem de ocupação - 25 % da área total para a moradia e 5% para anexos; 
Número máximo de pisos - dois (podendo o piso térreo ser ocupado por comércio); 
As caves não poderão ter o pé-direito superior a 2,20 m; 
Afastamentos mínimos -  frontal: 5 m  
-  lateral: 3m 
-  tardoz: 6m. 
 
2- O Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro, define no seu artigo 2.º alínea c) «Obras de reconstrução», as obras de 
construção subsequentes à demolição, total ou parcial, de uma edificação existente, 
das quais resulte a reconstituição da estrutura das fachadas.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
39. Req.º nº 2208/18, datado de 10/12/2018 - Proc.º n.º 526/18, datado de 10/12/2018 - 
Rui Miguel Justino Ribeiro e Sophie Camille Madeleine Telier Justino Ribeiro 
 
684 - Presente requerimento n.º 2208/18, registado em 2018/12/10, constante do processo 
camarário n.º 526/18, registado em 2018/12/10, referente ao pedido de licenciamento de 
obra de construção de uma moradia, muros e piscina, com a demolição de 
construções existentes integrado no procedimento, no prédio urbano sito na Rua da Fonte 
Santa, em Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o 
artigo n.º 4509, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
4430, apresentado por Rui Miguel Justino Ribeiro, com o NIF 209080736, e por Sophie 
Camille Madeleine Telier Justino Ribeiro, com o NIF 293579539, residentes em 80, 
Avenue Des Tulipes, 93370, Montfermeil, França, representados por Nuno Filipe Justino 
Ribeiro, com o NIF 214046966, residente na Rua Santa Maria, 30, Cortes, Leiria. 
 
Presente parecer técnico, datado de 2019/07/16 que refere não se encontrar o projeto apto 
para aprovação. 
 
Após análise do projeto de arquitetura apresentado pelo requerimento n.º 2208/18, 
registado em 2018/12/10, constante do processo camarário n.º 526/18, registado em 
2018/12/10, referente ao pedido de licenciamento de obra de construção de uma 
moradia, muros e piscina, com a demolição de construções existentes integrado no 
procedimento, no prédio urbano sito na Rua da Fonte Santa, em Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 4509, descrito 
na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 4430, apresentado 
por Rui Miguel Justino Ribeiro, com o NIF 209080736, e por Sophie Camille Madeleine 
Telier Justino Ribeiro, com o NIF 293579539, residentes em 80, Avenue Des Tulipes, 
93370, Montfermeil, França, representados por Nuno Filipe Justino Ribeiro, com o NIF 
214046966, residente na Rua Santa Maria, 30, Cortes, Leiria, 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 pronunciarem 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, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9 de setembro, por o projeto de arquitetura violar norma legal aplicável, 
nomeadamente: 
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- Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, por a edificação exceder a cércea 
máxima de 6,5 m fixada para o local no n.º 9 do artigo 5.º do Regulamento do PDM. 
- Regulamento Geral das Edificações Urbanas - RGEU, por o projeto não assegurar as 
condições descritas no n.º 1 do artigo n.º 66 e n.º 1 do artigo 71.º do RGEU, quanto a 
número dos compartimentos de habitação e quanto à previsão de vãos de iluminação 
e ventilação dos compartimentos de habitação. 
 
Acresce que as construções projetadas não observarem paralelismo com o 
arruamento que as serve e por apresentarem diferentes afastamentos 
comparativamente ao plano de alinhamentos do conjunto edificações existentes no 
local em que vem integrar-se, pelo que o projeto é ainda passível de ser indeferido nos 
termos constantes no artigo 121.º do RGEU, por estas condições que torna as 
edificações suscetíveis de manifestamente comprometerem o aspecto estético do 
lugar. 
 
A Câmara Municipal delibera ainda informar: 
 
O projeto deve ainda ser tido em conta os seguintes condições: 
1- O prédio delimitado na planta de localização à escala 1:2000 encontra-se abrangido 
por plano municipal de ordenamento do território vigente (Plano Diretor Municipal da 
Marinha Grande - ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/95, de 9 de 
março, publicada no Diário da República, n.º 94 – 1.º Série-B, de 21 de abril de 1995, 
alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 153/98, de 10 de dezembro, 
publicada no Diário da República, n.º 300 – 1.º Série-B, de 30 de dezembro de 1998), 
inserindo-se no Aglomerado Urbano de Vieira de Leiria na “Envolvente da Área 
Central” em espaços urbanos e urbanizáveis, que, nos termos do n.º 9 do artigo 5º do 
Regulamento do PDM da Marinha Grande, prevê os seguintes indicadores urbanísticos 
para o local:  
Densidade habitacional máxima –  25 f/ha 
Índice de construção bruto – 0.5 
Cércea máxima –  2 pisos ou 6,5 m de altura  
Estacionamento – 1 lugar/fogo para habitação.  
2- O processo deve ser completado com os elementos, devidamente elaborados, 
descritos na alínea c) do n.º 5 e alíneas d) e l) do  n.º 15 da Portaria n.º 113/2015, de 
22/04, nomeadamente:  
a) Enquadramento da pretensão nos planos municipais e especiais de ordenamento 
do território vigentes.  
b) Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador de projeto que ateste a 
compatibilidade entre os projetos, de acordo com o n.º 1 do artigo 10º 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. 
c) Ficha Estatística devidamente preenchida com os dados referentes à operação 
urbanística a realizar. 
3- Devem ser completadas as peças gráficas do projeto de arquitetura nas seguintes 
condições: 
a) Plantas à escala 1:50 ou 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de todos os 
compartimentos, corretamente cotadas, incluindo cotas de nível dos pavimentos, bem 
como a representação do mobiliário fixo e equipamento sanitário, ao nível de cada 
piso, incluindo aproveitamento dos forros e outros espaços não habitáveis, sempre 
que se preveja o acesso aos mesmos. A Planta da Cobertura, deverá indicar, conforme 
os casos, tubos de ventilação de instalações sanitárias, tubos de ventilação do  
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sistema de esgotos, tubo de queda de drenagem de águas pluviais, fugas e material 
empregue nas chaminés e escadas de acesso, se as houver. 
b) Cortes longitudinais e transversais à escala 1:200, na perpendicular ao arruamento 
ou arruamentos de acesso à construção, indicando a cota do eixo desses 
arruamentos, do passeio, se o houver, da soleira e dos vários pisos. A tracejado será 
indicado o perfil natural do terreno. 
c) Cortes longitudinais e transversais à escala 1:50 ou 1:100 abrangendo o terreno, 
com indicação do perfil existente e o proposto, bem como das cotas dos diversos 
pisos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
40. Req.º nº 871/19, datado de 15/07/2019 - Proc.º n.º 420/18, datado de 04/10/2018 - 
Aurinda de Assunção Martins Afonso Morais - Cabeça de Casal da Herança de 
 
685 - Presente requerimento n.º 871/19, datado de 2019/05/17, constante do processo 
camarário n.º 420/18, em nome de Aurinda de Assunção Martins Afonso Morais - Cabeça 
de Casal da Herança de, com o NIF 744867940, representada por Paulo Miguel Martins 
Morais, com o NIF 193487624, com morada em rua dos Carreirinhos, n.º 3, lugar de 
Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, relativo ao licenciamento da obra de 
“Legalização da alteração de moradia existente, legalização da construção de garagem 
e de anexo”, incluindo o licenciamento da obra de “Alteração de moradia existente” e 
ainda a “Demolição de anexos existentes”, localizada num prédio urbano sito na rua dos 
Carreirinhos, n.º 3, lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 15092 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 8438. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/07/08, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, designadamente: 
 
- Art. 18.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha 
Grande, ao apresentar uma altura para o muro de vedação a legalizar junto da estrema 
confinante com a via pública, localizado entre a garagem e a edificação existente no prédio 
confinante a poente, dispondo de uma altura superior a 1,50m (0,80m em alvenaria 
acrescido de 0,70 em gradeamento); 
- Normas técnicas anexas ao Decreto-Lei n .º 163/2006, de 08/08, ao não apresentar Plano 
de Acessibilidades que garanta a existência de um percurso designado de acessível na 
edificação, adequado a pessoas com mobilidade condicionada. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Legalização da alteração de 
moradia existente, legalização da construção de garagem e de anexo”, incluindo o 
licenciamento da obra de “Alteração de moradia existente” e ainda a “Demolição de 
anexos existentes”, localizada num prédio urbano sito na rua dos Carreirinhos, n.º 3, 
lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 15092 e inscrito na respetiva 
matriz predial urbana sob o artigo número 8438, bem como do parecer técnico datado 
de 2019/07/08, a Câmara Municipal delibera NOTIFICAR a 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  
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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: 
 
- Art. 18.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da 
Marinha Grande, ao apresentar uma altura para o muro de vedação a legalizar junto da 
estrema confinante com a via pública, localizado entre a garagem e a edificação 
existente no prédio confinante a poente, dispondo de uma altura superior a 1,50m 
(0,80m em alvenaria acrescido de 0,70 em gradeamento); 
- Normas técnicas anexas ao Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08, ao não apresentar 
Plano de Acessibilidades que garanta a existência de um percurso designado de 
acessível na edificação, adequado a pessoas com mobilidade condicionada. 
 
Mais delibera informar que, a eventual reformulação da proposta deverá ter em 
atenção os seguintes pontos: 
- Art. 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, visto a moradia apresentar 
o compartimento designado de arrumos, dispondo de um vão de iluminação e 
ventilação a uma distância inferior a 3,00m da estrema do prédio confinante; 
- Artigos 1360.º e 1362.º do Código Civil, visto a garagem a legalizar, apresentar o piso 
superior acessível e destinado a terraço, sem garantir sobre o prédio vizinho, 1,50m de 
altura do parapeito junto da estrema, por forma a impedir a eventual constituição de 
servidão de vistas. 
- Representação de todos os anexos existentes no prédio que se pretendem demolir, 
devendo ainda constar na estimativa orçamental da obra bem como na respetiva 
calendarização. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
41. Req.º nº 994/19, datado de 05/06/2019 - Proc.º n.º 199/19, datado de 05/06/2019 - Ana 
Margarida Delgado Simão e Luís Filipe da Cruz Aguiar de Sousa 
 
686 - Presente requerimento n.º 994/19, datado de 2019/06/05, constante do processo 
camarário n.º 199/19, em nome de Ana Margarida Delgado Simão, com o NIF 220299994 e 
Luís Filipe da Cruz Aguiar de Sousa, com o NIF 225629305, ambos com residência em rua 
Aquilino Ribeiro, n.º 18, moradia 9, freguesia e concelho de Marinha Grande, relativo ao 
pedido de licenciamento da obra de construção de “Habitação unifamiliar, anexo e muros 
de vedação”, a levar a efeito sobre um prédio rústico, sito na rua da Portela, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 12227 e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo n.º 
10593. 
 
Presente processo camarário n.º 1727/79, em nome de Maria do Fétal Coelho e António 
Rosário Mendes Capela, referente à “Operação de Loteamento Urbano”, levado a efeito 
no lugar de Portela, freguesia e concelho de Marinha Grande, ao qual foi atribuído o Alvará 
de Loteamento n.º 10/80, datado de 1980/10/08. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/07/09, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, nomeadamente as constantes no Alvará de Loteamento n.º 
10/80, datado de 1980/10/08, nomeadamente ao propor a edificação de construção em  
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prédio com a área de 700m2, correspondendo aproximadamente à delimitação e áreas dos 
lotes 3 e 4, apresentando assim desconformidades de configuração e respetivos limites. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de construção de “Habitação 
unifamiliar, anexo e muros de vedação”, a levar a efeito sobre um prédio rústico, sito 
na rua da Portela, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 12227 e inscrito na respetiva 
matriz predial rústica sob o artigo n.º 10593, apresentado por Ana Margarida Delgado 
Simão, com o NIF 220299994 e por Luís Filipe da Cruz Aguiar de Sousa, com o NIF 
225629305, ambos com residência em rua Aquilino Ribeiro, n.º 18, moradia 9, freguesia 
e concelho de Marinha Grande, bem como do parecer técnico datado de 2019/07/09, a 
Câmara Municipal delibera NOTIFICAR os requerentes, nos termos dos artigos 121.º e 
122.º do Código do Procedimento Administrativo – CPA, para se pronunciarem 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 as constantes no Alvará de Loteamento Urbano n.º 10/80, 
datado de 1980/10/08, ao propor a edificação de construção em prédio com a área de 
700m2, correspondendo aproximadamente à delimitação e áreas dos lotes 3 e 4, 
apresentando assim desconformidades de configuração e respetivos limites. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
42. Req.º nº 497/19, datado de 14/03/2019 - Proc.º n.º 96/19, datado de 14/03/2019 - Maria 
Conceição Cruz Nunes Simões 
 
687 - Presente requerimento n.º 497/19, datado de 2019/03/14, constante do processo 
camarário n.º 96/19, em nome de Maria Conceição Cruz Nunes Simões, com o NIF 
105277681, residente em rua Pires de Campos, n.º 69, freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande, relativo ao pedido de licenciamento da obra de “Alteração e 
Ampliação de um Edifício de Habitação Unifamiliar e Demolição de Telheiro - 
Reabilitação” existentes, localizados num prédio urbano sito na rua Actor Álvaro, freguesia 
de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 6909 e inscrito na respetiva matriz predial urbana 
sob o artigo número 163. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/07/26, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes no Decreto-Lei n.º 163/2014, de 
08/08, ao não apresentar Plano de Acessibilidades que garanta a existência de um percurso 
designado de acessível na edificação, adequado a pessoas com mobilidade condicionada. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Alteração e Ampliação de um 
Edifício de Habitação Unifamiliar e Demolição de Telheiro - Reabilitação” existentes, 
localizados num prédio urbano sito na rua Actor Álvaro, freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 6909 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 
número 163, bem como do parecer técnico datado de 2019/07/26, a Câmara Municipal 
delibera NOTIFICAR a requerente, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do 
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Procedimento Administrativo – CPA, para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA 
PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o 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 
as constantes no Decreto-Lei n.º 163/2014, de 08/08, ao não apresentar Plano de 
Acessibilidades que garanta a existência de um percurso designado de acessível na 
edificação, adequado a pessoas com mobilidade condicionada. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
43. Req.º nº 669/18, datado de 05/04/2018 - Proc.º n.º 6/18, datado de 11/01/2018 - Vítor 
Cipriano Veríssimo 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Este processo é apenas um exemplo do relacionamento dos munícipes com esta Câmara e 
neste caso com a divisão de obras. É um pedido de licenciamento datado de janeiro do ano 
passado.  
É usual os munícipes abordarem-nos reclamando do tempo que demoram os processos na 
divisão de obras.  
Perguntei na reunião passada o ponto de situação dum processo e não obtive resposta.  
Questionei em tempos o vereador Caetano quantos processos e respetivas datas de pedido, 
e a reposta foi que não sabe. Será que neste momento já nos pode facultar esta lista? 

Se não sabemos a quantidade de trabalho a realizar, como podemos planear, ou prever 
datas, que se desejam céleres, para respostas aos munícipes?    
Comparativamente com os municípios vizinhos, para estes serviços de obras, estamos na 
pré-história da sua realização. 
Urge alterar estes procedimentos, e não sou eu apenas a reclamar deste mau serviço que a 
Câmara presta aos munícipes, às empresas, e aos técnicos (arquitetos e engenheiros) que 
desesperam com a espera duma resposta. Recordo quando recentemente o deputado 
Frederico Barosa, ilustre arquiteto da nossa praça, clamar à Sra Presidente e ao vereador 
responsável Carlos Caetano por alterações e modernização na analise e decisões nos 
processos de obras. 
Voltando a este processo, o pedido foi feito em janeiro de 2018, e hoje, vimos propor ao 
executivo, que afinal a Câmara tenciona indeferir porque “viola normas legais e 
regulamentos”. Foi preciso mais de ano e meio para dizer ao munícipe que tem de fazer 
alterações.  
É inaceitável numa Câmara moderna e numa sociedade altamente tecnológica e evoluída. 
E não se pode aceitar que a Sra. Presidente ou o vereador Caetano, responsável pelas 
obras, argumentem que o problema seja falta de meios técnicos e/ou humanos, pois este 
problema arrasta-se pelo menos desde 2013, data em que aqui chegámos. Bons lideres já 
tinham encontrado soluções para resolver o problema dos munícipes e das empresas.”  
  
A Sr.ª Presidente solicitou a presença da Chefe da Divisão de Gestão do Território, Dr.ª 
Inês Marrazes, que explicou a tramitação deste processo, e da incapacidade de os serviços 
responderem em tempo útil, por falta de técnicos. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que o Sr. Vereador Aurélio também sabe que havia dificuldades de 
contratação de trabalhadores, que só agora foram eliminadas, e por isso só agora a Câmara 
tem condições para fazer a contratação de técnicos. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira entende que não é sobrecarregando os técnicos que se 
encontra a solução. Quem dirige a Câmara é que tem de encontrar uma solução para o 
problema. Outra questão que levantou é a modernização. O atendimento é deprimente, não 
há qualquer privacidade, e isso não tem que ver com os técnicos. 
 
A Sr.ª Presidente respondeu dizendo que a verdade é que houve problemas com os 
técnicos, tendo enumerado os problemas concretos com os pedidos de mobilidade que não 
se concretizaram. Sobre a modernização administrativa, informou que os serviços estão 
contratados, o processo está a decorrer e há uma pessoa que vem uma vez por semana à 
Câmara. 
 
 
688 - Presentes requerimentos n.º 57/18 e n.º 669/18, registados em 2018/01/11 e em 
2018/04/05, respetivamente, subscritos por Vítor Cipriano Veríssimo, com o NIF 
281394903, residente na Rua do Barqueiro n.1, R/C, em Vieira de Leiria, constante do 
processo camarário n.º 6/18, registado em 2018/01/11, cujas peças gráficas do projeto 
traduzem pedido de licenciamento (legalização) de obras de alteração e ampliação do 
edifício principal que incluí aumento do número de fogos de um para dois fogos, 
licenciamento (legalização) de obra de construção de anexos, licenciamento (legalização) de 
obra de construção de muros e licenciamento de obra de construção de um anexo destinado 
a garagem, no prédio urbano sito na Rua do Barqueiro n.º 1, em Vieira de Leiria, concelho de 
Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 5699, descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1429. 
 
Presente parecer técnico, datado de 2019/02/13, que refere não se encontrar o projeto apto 
para aprovação. 
 
Após análise do projeto de arquitetura apresentado pelos requerimentos n.º 57/18 e n.º 
669/18, registados em 2018/01/11 e em 2018/04/05, respetivamente, constante do 
processo camarário n.º 6/18, registado em 2018/01/11, cujas peças gráficas do projeto 
traduzem pedido de licenciamento (legalização) de obras de alteração e ampliação do 
edifício principal que incluí aumento do número de fogos de um para dois fogos, 
licenciamento (legalização) de obra de construção de anexos, licenciamento 
(legalização) de obra de construção de muros e licenciamento de obra de construção 
de um anexo destinado a garagem, no prédio urbano sito na Rua do Barqueiro n.º 1, 
em Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o 
artigo n.º 5699, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o 
n.º 1429, apresentado por Vítor Cipriano Veríssimo, com o NIF 281394903, residente na 
Rua do Barqueiro n.1, R/C, em Vieira de Leiria, 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 
pronunciarem 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, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, por o projeto violar norma legal e regulamentares aplicável, 
nomeadamente o Regulamento Geral das Edificações Urbanas - RGEU: 
 
- Artigo 46.º n.º 7, por apresentar escadas de acesso à habitação situada no primeiro 
andar com largura (cobertor) inferior a 0,25 m; 
 
 



 

Página 57 de 87 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 29/07/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Artigo 71º n.º 1, por apresentar compartimentos habitáveis, nomeadamente a sala da 
habitação situada no rés-do-chão e a cozinha da habitação situada no 1.º andar, com 
vão de iluminação e ventilação (janela) cuja área é inferior a um décimo da área do 
compartimento. 
 
 - Artigo 84.º n.º 1, por, nas habitações, não ser assegurado o equipamento mínimo 
para instalações sanitárias - lavatório, banheira, sanita e bidé. 
 
- Artigo 86.º por a habitação situada no rés-do-chão apresentar instalação sanitária em 
comunicação com compartimento de habitação (sala). 
 
 
A Câmara Municipal delibera ainda: 
 
1- Recomendar revisão do projeto por forma a: 
 
a) Completar a Memória Descritiva e Justificativa - MDJ, com a caracterização da 
operação urbanística a realizar, conforme disposto na alínea b) do n.º 5 da Portaria n.º 
113/2015, de 22/04. 
 
b) De acordo com o descrito no quadro constante da página n.º 7 da MDJ, página n.º 
110 do processo, o prédio objeto do pedido respeita a um Lote, assente nessa 
indicação deve ser completado o pedido com a referenciação do número do processo 
camarário referente à operação de loteamento e respetivo Alvará que lhe deu origem 
ao Lote. 
 
c) No caso do prédio não respeite a um Lote, aplica-se-lhe o PDM-MG, tal como 
indicado no parecer datado de 2018/02/20, comunicado ao interessado pelo ofício n.º 
221/18, datado de 2018/02/28, rececionado em 2018/03/02, sendo que o prédio 
assinalado na planta de localização à escala 1:2000 situa-se na Envolvente da Área 
Central do Aglomerado Urbano de Vieira de Leiria, com os seguintes índices a 
parâmetros fixados no ponto n.º 9 do  artigo 5.º do Regulamento do PDM-MG: 
Densidade habitacional máxima – 25 f/ha  
Índice de construção bruto – 0.5 
Cércea máxima – 2 pisos ou 6.5 m de altura  
Estacionamento – 1 lugar/fogo 
- 1 lugar/100 m2 de área coberta para comércio e serviços.  
 
2- Informar: 
 
a) Tal como comunicado ao interessado pelo ofício n.º 221/18, rececinado em 
2018/03/02, face à manifesta intenção de legalização das alterações realizadas no 
edifício principal ao abrigo das disposições contidas no artigo 102-A 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, nos termos do n.º 5 do referido artigo 102.º-A, compete ao requerente fazer 
a prova da data da realização das obras executadas no edifício sem o necessário ato 
administrativo de controlo prévio, coisa que não fez. 
 
b) Relativamente à solicitação formulada nas páginas n.º 6 e páginas n.º 8 e n.º 9 da 
MDJ, páginas n.º 111 e n.º 108 e n.º 107 do processo, com vista à dispensa de 
apresentação dos elementos descritos nas alíneas a) a h) do n.º 4 do referido artigo  
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102.º-A do RJUE, bem como das normas técnicas de acessibilidade fixadas no 
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08, se for o caso, cumpre registar que em procedimento 
de legalização formulado ao abrigo do artigo 102.º-A do RJUE, quando devidamente 
enquadrado nas disposições daquele artigo, ocorre a dispensa automaticamente de 
apresentação do conjunto de elementos descritos nas alíneas a) a h) do n.º 4 do 
referido artigo 102.º-A,  
 
c) De igual modo, os pedidos de legalização de operações urbanísticas realizados ao 
abrigo do artigo 57.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do 
Município da Marinha Grande - RMEUMMG, fica isento da apresentação de um 
conjunto de elementos, transcrevendo-se: 
“Artigo 57.º 
Legalização 
 
1– O pedido de legalização de operações urbanísticas fica sujeito, com as devidas 
adaptações ao disposto no artigo 63.º e deve ser instruído com documento 
comprovativo da data de construção dessas obras. 
 
2– Quando as obras tiverem sido realizadas há mais de dez anos, a instrução do 
respetivo pedido de legalização é dispensada dos seguintes elementos: 

aa))   [revogada] 

bb))  Projeto de estabilidade, caso o requerente apresente termo de 
responsabilidade passado por técnico legalmente habilitado para o efeito, em 
que este se responsabilize pelos aspetos estruturais da obra realizada; 

cc))  Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica ou ficha eletrotécnica, 
caso o edifício esteja a ser alimentado por energia elétrica, devendo o 
requerente fazer prova do facto, apresentando fotocópia do contrato de 
fornecimento com a empresa de distribuição de energia elétrica; 

dd))  Projeto de rede de gás, caso o requerente apresente termo de 
responsabilidade passado por instalador credenciado; 

ee))  Projeto de instalação telefónica e de telecomunicações, caso o edifício se 
encontre dotado de telefone e disso seja apresentada a respetiva prova; 

ff))  Estudo de comportamento térmico; 

gg))  Projeto acústico. 
 
3– O disposto no número anterior não é aplicável a estabelecimentos comerciais, 
industriais ou de serviços abrangidos por legislação específica. 
 
4– A instrução do pedido de emissão do alvará de licença de obras de edificação é 
dispensada da apresentação dos elementos referidos no n.º 1 do n.º 3.º da Portaria nº 
216-E/2008, de 3 de março, à exceção do termo de responsabilidade assinado pelo 
técnico responsável pela direção técnica da obra. 
 
5- Na instrução do pedido de autorização de utilização é dispensada a apresentação 
dos elementos referidos nas alíneas d) a h) do n.º 1 do n.º 15.º da Portaria n.º 232/2008, 
de 11 de março, devendo constar, obrigatoriamente, do respetivo alvará a menção de 
que a obra foi realizada sem o competente alvará de licença e de quais os projetos das 
especialidades que foram dispensados. 
 
6– A concessão de autorização de utilização referente a obras legalizadas nos termos 
do presente artigo é sempre precedida de vistoria municipal.” 
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d) As obras de construções de novos edifícios a realizar, não são isentos da 
apresentação dos elementos descritos nas alíneas a) a h) do n.º 4 do referido artigo 
102.º-A do RJUE, ou, se for o caso, dos elementos descritos nas alíneas b) a g) do n.º 2 
do artigo 57.º do RMEUMMG. 
 
e) A notificação ao interessado, concretizada pelo ofício n.º 221/18, datado de 
2018/02/28, rececionado em 2018/03/02, informou que aquando da apresentação do 
pedido - requerimento registado sob o n.º 57/18, em 2018/01/11, a certidão 
comprovativa de inscrição em associação pública dos técnicos autores dos projetos, 
bem como o comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil dos 
técnicos, entregues, apresentavam-se com o prazo de validade expirado. 
 
O aditamento apresentado a coberto do requerimento n.º 669/18, registado em 
2018/04/05, não se faz acompanhar da necessária a certidão comprovativa de inscrição 
em associação pública dos técnicos autores dos projetos, bem como de comprovativo 
de contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, com prazo validado, 
condição que deve ser sanada. 
 
f) Propriedade horizontal: 
 
- Considerando que a concessão de autorização de utilização referente a obras 
legalizadas é precedida de vistoria municipal, conforme disposto no n.º 6 do artigo 57.º 
do RMEUMMG. 
 
- Considerando que no caso de edifícios existentes, a emissão da certidão 
comprovativa da verificação do cumprimento dos requisitos legais para que o edifício 
possa ser submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no 
art. 1414.º e seguintes do Código Civil, é precedida de vistoria. 
Recomenda-se a revisão do pedido formulada nas páginas n.º 14 e n.º 15 da Memória 
Descritiva e peça gráfica referente à “Folha 22” do projeto, apresentadas a coberto do 
requerimento n.º 669/18, registado em 2018/04/05, tendo em vista, numa primeira etapa, 
o licenciamento das obras que se propões realizara e o licenciamento (legalização) 
das obras realizadas sem o necessário ato administrativo de controlo prévio, 
seguindo-se numa segunda etapa, de pedido conjunto com vista à autorização de 
utilização conforme n.º 6 do artigo 57.º do RMEUMMG, e à emissão de certidão 
comprovativa da verificação do cumprimento dos requisitos legais para que o edifício 
possa ser submetido ao Regime de Propriedade Horizontal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
44. Req.º nº 75/19, datado de 15/01/2019 - Proc.º n.º 422/18, datado de 04/10/2018 - 
Marco António Duarte Alves Laranjeira 
 
689 - Presente processo camarário n.º 422/18, relativo ao pedido de licenciamento da obra 
de “Construção de habitação unifamiliar e muros”, a incidir sobre um prédio rústico sito 
no lugar de Tojeiras - Juncal, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 20318 e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo n.º 4744 da freguesia de Marinha Grande, apresentado por Marco 
António Duarte Alves Laranjeira, com o NIF 219677670, com residência em rua das 
Saudades, n.º 12, 1.º A, lugar de São Pedro de Moel, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, sobre o qual recaiu a deliberação camarária datada de 2018/12/10, que se 
transcreve: 



 

Página 60 de 87 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 29/07/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Presente requerimento com o registo de entrada n.º 1799/18, datado de 2018/10/04, 
constante do processo camarário n.º 422/18, inerente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de habitação unifamiliar e muros”, a levar a efeito num prédio rústico, sito no 
lugar de Tojeiras - juncal, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 20318 e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo n.º 4744, da freguesia de Marinha Grande, apresentado por 
MARCO ANTÓNIO DUARTE ALVES LARANJEIRA, com o NIF 219677670, com residência 
em rua das Saudades, n.º 12, 1.º A, lugar de São Pedro de Moel, freguesia e concelho de 
Marinha Grande. 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2018/11/09, que refere que o projeto de 
arquitetura não se encontra apto a merecer aprovação. 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Construção de habitação 
unifamiliar e muros”, a levar a efeito num prédio rústico, sito no lugar de Tojeiras - Juncal, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o n.º 20318 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 4744, da 
freguesia de Marinha Grande, com o número de processo 422/18, com data de entrada em 
2018/10/04, apresentado por Marco António Duarte Alves Laranjeira, com o NIF 
219677670, com residência em rua das Saudades, n.º 12, 1.º A, lugar de São Pedro de Moel, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, bem como do parecer técnico datado de 
2018/11/09, a Câmara Municipal delibera notificar o 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, por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente as previstas 
no n.º 3 do art. 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelos Decretos-
Leis n.ºs 15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009, de 14 de janeiro, 114/2011, de 30 de 
novembro, 83/2014, de 23 de maio e Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, diploma que estrutura 
o Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SDFCI), dado a construção a erigir em 
prédio afeto à categoria dos Espaços Agro-florestais, não garantir, na sua implantação no 
terreno, a distância à estrema da propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 
50m.” 
 
Presente alegações apresentadas em sede de audiência prévia, com registo de entrada n.º 
75/19, datado de 2019/01/15, a solicitar a revisão da referida proposta de indeferimento e 
consequente deferimento do pedido de licenciamento, alegando em síntese a não 
aplicabilidade do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios - PMDFCI vigente 
à operação urbanística e apenas o seu enquadramento face ao regulamento do Plano Diretor 
Municipal da Marinha Grande, designadamente por: 
 
- O PMDFI em vigor para o Município da Marinha Grande não garantir o cumprimento do 
disposto no n.º 5 do art. 65.º e n.º 2 do art. 119.º da Constituição da República Portuguesa, 
por não ter sido objeto de fase de discussão pública e apresentar ausência de publicidade 
(publicação em Diário da República), não podendo por isso produzir efeito sobre as 
pretensões dos particulares; 
 
- Não estando reunidas as condições de aplicabilidade à operação urbanística do PMDFCI, 
pelo facto de não se encontrar plenamente eficaz, não poderá aplicar-se à mesma o n.º 3 do 
art. 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, que determina 
afastamentos mínimos aos limites do prédio, superiores aos previstos em regulamento do 
Plano Diretor Municipal, ou seja, não deverá aplicar-se a salvaguarda da faixa de 50m das  
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construções às estremas do prédio, mas apenas o afastamento de 15m definidos no art. 11.º 
do regulamento do PDM. 
 
Presente parecer jurídico dos serviços datado de 2019/07/05, a enquadrar devidamente o 
pedido e referindo que o PMDFCI da Marinha Grande é plenamente eficaz, transcrevendo-
se: 
 
“(...) 
O PMDFCI foi aprovado por despacho do Vice-Presidente do Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, datado de 28-08-2015, nos termos do Regulamento do Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, publicado em anexo ao despacho n.º 
4345/2012, de 27 de março. 
O referido Plano encontra-se em vigor desde aquela data, por um período de 5 anos. 
Com vista a esclarecer a referida questão procederemos à análise dos diplomas sobre a 
matéria.  
O n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, que estabelece as 
medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa de Floresta contra 
Incêndios, sofreu alterações com o Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, sendo essa a 
redação que se encontrava em vigor quando o PMDFCI foi aprovado. 
Preceitua a mencionada norma que os “PMDFCI são elaborados pelas comissões municipais 
de defesa da floresta em consonância com o PNDFCI e com o respetivo planeamento 
distrital de defesa da floresta contra incêndios, sendo as regras de elaboração e aprovação e 
a sua estrutura tipo estabelecidas por regulamento da Autoridade Florestal Nacional 
homologado pelo membro do Governo responsável pela área das florestas”

1
. 

O Regulamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, que veio a ser 
homologado pelo despacho n.º 4345/2012, de 27 de março, do Secretário de Estado das 
Florestas e Desenvolvimento Rural, estabelecia, no seu artigo 8.º, as regras referentes a 
aprovação, revisão, atualização e monitorização do PMDFCI. Contudo, curaremos, apenas, 
das normas respeitantes à aprovação do PMDFCI. 
De acordo com o n.º 1 do citado artigo o município elabora o PMDFCI e apresenta-o à 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta, ”devendo esta deliberar, por maioria simples, o 
seu envio, juntamente com cópia da ata onde foi emitido o parecer favorável, para aprovação 
por parte” da Autoridade Florestal Nacional. 
O n.º 10 do artigo em análise estabelece que “[a]pós aprovação, revisão ou atualização, o 
PMDFCI deve ser divulgado pela CMDF junto das entidades responsáveis e participantes na 
sua concretização”.

2
 

O referido plano é público, exceto a informação classificada. 
A Autoridade Florestal Nacional divulga em site próprio o conteúdo público dos PMDFCI - n.º 
12 do já mencionado artigo 8.º. 
Da análise da legislação vigente, à data da aprovação do PMDFCI da Marinha Grande, 
verifica-se que, contrariamente ao afirmado pelo interessado, não havia a obrigação de 
submeter a consulta pública o referido Plano, nem era obrigatória a sua publicitação em 
Diário da República, sendo a tramitação descrita a única exigível. 
Essas regras de discussão pública e de publicitação em Diário da República, contempladas 
no Regulamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, homologado 
pelo despacho n.º 443-A/2018 do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento  
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Rural, que produziu os seus efeitos no dia 10 de janeiro de 2018, só serão aplicadas ao novo 
PMDFCI a vigorar a partir de 2020. 
Pelo exposto, conclui-se que o PMDFCI da Marinha Grande é plenamente eficaz pelo que, 
se for o caso, o projeto de arquitetura apresentado pelo interessado, deverá ser analisado à 
luz das suas regras. 
1
 PNDFCI - Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios 

2
 CMDF - Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

(...)” 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Construção de habitação 
unifamiliar e muros”, a levar a efeito num prédio rústico, sito no lugar de Tojeiras - 
Juncal, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o n.º 20318 e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo n.º 4744, da freguesia de Marinha Grande, com o número de processo 422/18, 
com data de entrada em 2018/10/04, apresentado por Marco António Duarte Alves 
Laranjeira, com o NIF 219677670, com residência em rua das Saudades, n.º 12, 1.º A, 
lugar de São Pedro de Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande, bem como dos 
pareceres que sobre ele recaíram, a Câmara Municipal delibera INDEFERIR, 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, por violar normas 
legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente as previstas no n.º 3 do art. 16.º do 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 15/2009, de 
14 de janeiro, 17/2009, de 14 de janeiro, 114/2011, de 30 de novembro, 83/2014, de 23 
de maio e Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, diploma que estrutura o Sistema de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios (SDFCI), dado a construção a erigir em prédio afeto à 
categoria dos Espaços Agro-florestais, não garantir, na sua implantação no terreno, a 
distância à estrema da propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50m. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
45. Req.º nº 1182/19, datado de 11/07/2019 - Proc.º n.º 246/19, datado de 11/07/2019 - 
Jorge Duarte de Oliveira, Paula Cristina de Oliveira Antunes e Maria José de Oliveira 
Antunes 
 
690 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1182/19, datado de 11/07/2019, 
apresentado por Jorge Duarte de Oliveira, com o NIF 136815600, com morada em Rua da 
Republica Peruana, n.º 1, 2.º Esq.º, Lisboa, por Paula Cristina de Oliveira Antunes, com o 
NIF 187510652, com morada em Rua D. Inês de Castro, n.º 27, Agualva - Cacém e por 
Maria José de Oliveira Antunes, com o NIF 190729295, com morada em Rua Manuel Dinis 
Parreira, n.º 23, Vieira de Leiria, a solicitar a autorização de utilização para o edifício sito na 
Travessa da Fonte Santa, n.º 6, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, 
cuja construção foi licenciada no âmbito do processo camarário n.º 937/1976, titulada pelo 
alvará de construção n.º 954, emitido em 20/09/1976. 
 
Presente parecer técnico datado de 15/07/2019, bem como despacho 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 da vistoria prevista na alínea a) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico 
de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
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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 ao edifício sito na Travessa da Fonte Santa, n.º 6, 
freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, propriedade de Jorge 
Duarte de Oliveira, com o NIF 136815600, com morada em Rua da Republica Peruana, 
n.º 1, 2.º Esq.º, Lisboa, de Paula Cristina de Oliveira Antunes, com o NIF 187510652, 
com morada em Rua D. Inês de Castro, n.º 27, Agualva - Cacém e de Maria José de 
Oliveira Antunes, com o NIF 190729295, com morada em Rua Manuel Dinis Parreira, n.º 
23, Vieira de Leiria, com a seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Álvaro Letra 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
46. Req.º nº 1176/19, datado de 10/07/2019 - Proc.º n.º 452/17, datado de 10/10/2017 - 
Minorina Alves Guerra, Edgar Alves Coelho e Fábio Alves Coelho 
 
691 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1176/19, datado de 10/07/2019, 
apresentado por Minorina Alves Guerra, com o NIF 190740272, por Edgar Alves Coelho, 
com o NIF 259698288, e por Fábio Alves Coelho, com o NIF 237840502, todos com 
morada em Rua Principal, n.º 58, Escoura, freguesia e concelho de Marinha Grande, a 
solicitar a autorização de utilização para o edifício sito na mesma morada, objeto de 
legalização de obra de alteração, titulada pelo alvará de licença de legalização n.º 35/147, 
emitido em 07/06/2019, no âmbito do processo camarário n.º 73/16, e objeto de 
licenciamento de alteração de fachada, titulada pelo alvará de obras de alteração n.º 19/19, 
emitido em 20/02/2019, no âmbito do processo camarário n.º 452/17. 
 
Presente parecer técnico datado de 19/07/2019, bem como despacho da Presidente da 
Câmara Municipal, a determinar a realização da vistoria prevista no 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 ao edifício sito na Rua Principal, n.º 58, Escoura, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Minorina Alves Guerra, com  
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o NIF 190740272, de Edgar Alves Coelho, com o NIF 259698288, e de Fábio Alves 
Coelho, com o NIF 237840502, com morada no mesmo local, com a seguinte 
composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Álvaro Letra 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
47. Req.º nº 1189/19, datado de 12/07/2019 - Proc.º n.º 135/19, datado de 09/04/2019 - 
Elsa Sofia Martinho Ruivo, João Fernandes dos Santos Ruivo e Odete Marinho Eloi 
dos Santos Ruivo 
 
692 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1189/19, datado de 12/07/2019, 
apresentado por Elsa Sofia Martinho Ruivo, com o NIF 214184242, com morada em Rua 
Cidade do Fundão, n.º 539, 1.º Dt.º, freguesia e concelho de Marinha Grande, por João 
Fernandes dos Santos Ruivo, com o NIF 115275622, e por Odete Marinho Eloi dos 
Santos Ruivo, com o NIF 117852988, ambos com morada em Rua Central, n.º 35, Moinho 
de Cima, freguesia e concelho de Marinha Grande, a solicitar a autorização de utilização 
para o edifício sito na Rua Nova do Moinho de Cima, Albergaria, 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 31/18, emitido em 27/04/2018, 
no âmbito do processo camarário n.º 398/17, e objeto de legalização de obras de alteração, 
titulada pelo alvará de licença de legalização n.º 64/19, emitido em 08/07/2019, no âmbito do 
processo camarário n.º 135/19. 
 
Presente parecer técnico datado de 15/07/2019, bem como despacho da Presidente da 
Câmara Municipal, a determinar a realização da vistoria prevista no 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 ao edifício sito na Rua Nova do Moinho de Cima, 
Albergaria, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Elsa Sofia 
Martinho Ruivo, com o NIF 214184242, com morada em Rua Cidade do Fundão, n.º 539, 
1.º Dt.º, freguesia e concelho de Marinha Grande, de João Fernandes dos Santos 
Ruivo, com o NIF 115275622, e de Odete Marinho Eloi dos Santos Ruivo, com o NIF  
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117852988, ambos com morada em Rua Central, n.º 35, Moinho de Cima, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, com a seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Álvaro Letra 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
48. Req.º nº 1856/15, datado de 10/12/2015 - Proc.º n.º 232/14, datado de 30/06/2014 - 
Plasglass - Moulds For The Plastics & Glass Industry Lda. 
 
693 - Presente pedido com o registo n.º 1856/15, datado de 10/12/2015, que solicitou a 
aprovação do projeto de arquitetura relativo ao licenciamento, a realizar nos termos do artigo 
83º 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, de alteração e ampliação a efetuar em obra a uma unidade industrial, sita na 
Rua da Cerca, n.º 2, Picassinos, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 1486 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 10271, da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
232/14, com data de entrada de 30/06/2014, apresentado por Plasglass - Moulds For The 
Plastics & Glass Industry Lda., com o NIPC 506 028 909, com sede na Rua da Cerca, n.º 
2, Picassinos, freguesia e concelho da Marinha Grande; 
 
Presente deliberação tomada em reunião de Câmara de 02/04/2016, a aprovar o projeto de 
arquitetura, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 20º do RJUE, tendo o 
respetivo licenciamento destas alterações ficado condicionado à apresentação, no prazo de 
seis meses a contar daquela data, nos termos do n.º 4 do artigo 20º deste diploma legal, dos 
projetos de especialidade aplicáveis; 
 
Presente informação técnica, datada de 08/07/2019, que refere não terem sido 
apresentados, em tempo e até à presente data, os projetos de especialidade aplicáveis, 
sendo que, nos termos do disposto no n.º 6 do mesmo articulado legal, se deverá declarar, 
após audiência prévia, a caducidade do presente processo de licenciamento. 
 
Após a análise do pedido, considerando que: 
1. - O projeto de arquitetura, apresentado com o requerimento 1856/15, de 10/12/2015, 

relativo a alterações a realizar em obra, foi deferido em reunião de Câmara de 
04/02/2016; 
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2. - O processo de licenciamento em causa ficou, à data, condicionado à apresentação das 

necessárias e correspondentes alterações aos projetos de especialidade aplicáveis, no 
prazo de seis meses a contar da data da notificação, de acordo com o n.º 4 do artigo 
20º do RJUE; 

3. - O requerente foi notificado desta decisão a 11/02/2016, pelo ofício n.º 153/16 de 
8/02/2016; 

4. - Os projetos de especialidade deveriam ter sido apresentados até ao dia 11/08/2016; 
5. - O n.º 6 do artigo 20º do RJUE estabelece que “(...) A falta de apresentação dos projetos 

das especialidades e outros estudos no prazo estabelecido no n.º 4 ou naquele que 
resultar da prorrogação concedida nos termos do número anterior - não aplicável, 
porque não foi requerida - implica a suspensão do processo de licenciamento pelo 
período máximo de seis meses, findo o qual é declarada a caducidade após audiência 
prévia do interessado (...)”; 

6. - Os projetos de especialidade não foram apresentados no prazo estabelecido, pelo que o 
projeto ficou, nos termos do já citado n.º 6 do artigo 20º do RJUE, suspenso por mais 
seis meses, ou seja, até 11/02/2017; 

7. - Até à presente data não foi apresentado ou solicitado, no âmbito do presente processo, 
qualquer elemento ou pedido relativo ao presente processo; 

8. - É necessário proceder à declaração de caducidade do processo de licenciamento em 
causa; 

 
A Câmara Municipal delibera: 
 
CONCEDER a Plasglass - Moulds For The Plastics & Glass Industry Lda., com o NIPC 
506 028 909, com sede na Rua da Cerca, n.º 2, Picassinos, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, 15 dias, em sede de AUDIÊNCIA PRÉVIA a realizar nos termos dos 
artigos 121º e 122º do CPA, para que apresente as alegações que considere 
pertinentes, face ao projeto de declaração de caducidade, ao abrigo do n.º 6 do artigo 
20º do RJUE, do processo de licenciamento relativo à alteração e ampliação em obra a 
uma unidade industrial, cujo projeto de arquitetura, correspondente ao requerimento 
n.º 1856/15, de 10/12/2015, foi deferido em reunião de Câmara de 04/02/2016, por se 
verificar terem sido ultrapassados os prazos legais para a apresentação dos projetos 
de especialidade aplicáveis, estabelecidos por força do disposto nos n.º 4 e 6 do artigo 
20º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
49. Req.º nº 2279/18, datado de 20/12/2018 - Proc.º n.º 9/2018, datado de 05/01/2018 - 
Sónia Paula Marques Teixeira Correia Lourenço 
 
694 - Presente requerimento registado sob o n.º 2279/18, datados de 20/12/2018, 
apresentado por Sónia Paula Marques Teixeira Correia Lourenço, com o NIF 208 824 
502, residente na Rua de Oeiras, n.º 165, 1.º Dt.º, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
na qualidade de proprietária da fração “D” do prédio sito na Rua de Oeiras, n.º 165, a solicitar 
uma vistoria, face à continuação da existência de diversas infiltrações, em toda a parede 
virada a oeste, alegadamente causadas pelo mau isolamento da parede exterior, reportadas 
na vistoria realizada a 8/02/2018. 
 
Presente despacho proferido em 9/04/2019 pelo Vereador do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente da Câmara 
Municipal, por despacho datado de 03/11/2017, a agendar vistoria de verificação do  
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cumprimento das notificações promovidas pelos ofícios n.º 453/18, 454/18 e 455/18, todos 
datados de 17/04/2018 e rececionados a 27/04/2018, 28/04/2018 e 9/05/2018, 
respetivamente. 
 
Presente Auto de Vistoria, datado de 16/07/2019, referente à vistoria realizada em 
23/04/2019, a enquadrar o estado em que se encontrava o referido imóvel. 
 
Após análise do processo e do auto de vistoria elaborado pela Comissão respetiva, 
referente à fração D sita no 1º andar Dto do imóvel sito em Rua de Oeiras, n.º 165, 1.º 
Dt.º, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de José Manuel Alves 
Lourenço, com o NIF 200113534, e de Sónia Paula Marques Teixeira Correia Lourenço, 
com o NIF 208824502, residentes na mesma morada, a Câmara delibera: 
 
NOTIFICAR a empresa Cempormil - Serviços e Administração de Condomínios, Lda, 
com o NIPC 506 164 047, com sede na avenida Vitor Gallo, Lote 13 - 1º Esq., Marinha 
Grande, na qualidade de responsável pela administração de condomínio do edifício 
sito na Rua de Oeiras, n.º 165, Marinha Grande, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 
89.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, para, no prazo de 30 
dias, promover a execução dos trabalhos necessários a sanar as deficiências 
verificadas pela Comissão de Vistorias, nomeadamente: 
1.- No que se reporta às infiltrações detetadas no teto e paredes da habitação da 
fração “D”, proceder à reparação e impermeabilização da cobertura e parede exterior 
poente do edifício, o que deverá ser precedido de verificação prévia e identificação 
dos pontos de entrada das águas pluviais no edifício; 
2.- Quanto às áreas cobertas de fungos nas paredes exteriores, estas poderão ser 
minimizadas ou anuladas com a aplicação, pelo interior ou pelo exterior (de 
preferência) de placas de isolamento térmico do tipo “wallmate” ou capoto, 
respetivamente. 
 
Mais delibera alertar que a realização destes trabalhos deverá ser precedida de 
comunicação de início de trabalhos de execução de obras isentas e da obtenção 
prévia de licença de ocupação de via pública, se se vier a considerar necessária a 
colocação de andaimes em espaço público. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
50. Req.º nº 1002/19, datado de 06/06/2019 - Proc.º n.º 202/19, datado de 06/06/2019 - 
Direção-Geral de Energia e Geologia 
 
695 - Presente requerimento com o registo n.º 1002/19, datado de 06/06/2019, relativo a 
pedido de emissão de parecer, solicitado pela DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E 
GEOLOGIA, relativo a renovação do Alvará de Autorização de Utilização (licença de 
exploração), de um posto de abastecimento de combustíveis, sito no n.º 123 da avenida Vitor 
Galo, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
18344 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 6710, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o alvará de licença municipal de utilização n.º 98/97, 
emitido a 12/12/1997, titulado por Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A., com o NIPC 500 
697 370, com sede na rua Tomás da Fonseca - Torre C, Lisboa; 
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Presente informação técnica, datada de 16/07/2019, que atesta a adequação do posto de 
abastecimento em causa face aos instrumentos municipais de gestão territorial em vigor, 
designadamente o PDM da Marinha Grande, para o local. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
Emitir, no âmbito do disposto no n.º 1 do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 
de novembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro, 
parecer favorável à renovação do Alvará de Autorização de Utilização (licença de 
exploração), de um posto de abastecimento de combustíveis, sito no n.º 123 da 
avenida Vitor Galo, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 18344 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
6710, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o alvará de licença 
municipal de utilização n.º 98/97, emitido a 12/12/1997, titulado por Petróleos de 
Portugal - Petrogal, S.A., com o NIPC 500 697 370, com sede na rua Tomás da Fonseca 
- Torre C, Lisboa, por se verificar a sua compatibilidade com as normas urbanísticas 
constantes no Plano Diretor Municipal da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar que o presente parecer não dispensa a obtenção, junto das 
restantes entidades com jurisdição na área ocupada pelo posto de abastecimento de 
combustíveis, dos respetivos pareceres, designadamente as Infraestruturas de 
Portugal, IP, por o mesmo se situar na área “non aedificandi” estabelecida nos termos 
da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, que aprovou o novo estatuto das Estradas da Rede 
Rodoviária Nacional. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

 
 
51. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – Área 
cultural - Biblioteca de Instrução e Recreio da Praia da Vieira - Organização de bailes 
de verão 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
Dado que são Bailes de Verão, quando começam estes bailes? 

A associação diz que o orçamento é de 3.000,00€, pede apoio à Câmara de 1.000,00€, e a 
atribuição é de 1.000,00€ - 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. 
Abstenção com declaração de voto.” 
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696 - Presente deliberação de 15 de julho 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:  
 
Atividade pontual:  

 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/6723/2019 501639969 
Biblioteca de Instrução e Recreio 

da Praia da Vieira 
Organização de Bailes 

de Verão 
27,6 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1271/2019 de 3 de julho, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Biblioteca de Instrução e Recreio da Praia da Vieira preenche os 
requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, 
para a organização de Bailes de Verão. 
 
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 
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 artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual 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:  
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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 Ana Monteiro, 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 
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. 
 
 

52. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – Área 
cultural - Teatresco - Grupo de Teatro - XX Festiv ´Álvaro 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/6723/2019 501639969 
Biblioteca de Instrução 

e Recreio 
da Praia da Vieira 

Organização 
de Bailes de 

Verão 
27,6 pontos 2018/A/168 1.000,00€ 
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Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
O Auditório António Campos, na Praia da Vieira está reparado? 

A associação diz que o orçamento é de 1.650,00€, pede apoio à Câmara de 1.650,00€, e a 
atribuição é de 1.200,00€ - 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. 
Abstenção com declaração de voto.” 
 
A Sr.ª Presidente respondeu, dizendo que o Sr. Vereador Aurélio sabe que o Auditório não 
está reparado porque precisa de um projeto de intervenção de fundo para o adequar às 
novas exigências legais. 
 
 
697 - 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:  
 
Atividade anual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/9283/2018 508632188 Teatresco-Grupo de Teatro 
Organização do XX Festiv 

´Álvaro - Agosto 2019 
33,6 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/819/2019 de 8 de julho, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Teatresco-Grupo de Teatro preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a Organização do XX Festiv 
´Álvaro - agosto 2019. 
 
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 
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;  
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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 artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual 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: 
 

 
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 Ana Monteiro, 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 
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  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/9283/2018 508632188 
Teatresco-Grupo de 

Teatro 

Organização do 
XX Festiv ´Álvaro - 

agosto 2019 
33,6 pontos 2018/A/168 1.200,00€ 
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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. 
 
 
53. Proposta de fixação de preços de artigos para venda na loja do Museu do Vidro 
 
698 - Presente a informação interna I/1474/2019 do Museu do Vidro com proposta de fixação 
de preço para novos artigos de artesanato em vidro para venda nos museus municipais, cujo 
preço de venda ao público não se encontra estabelecido. 
 
Deste modo, por forma a possibilitar a sua venda, e atendendo a que: 
 
- Segundo a alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, compete 
ainda à Câmara Municipal “criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, (…) 
de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou 
colocados, por lei, sob administração municipal”; 
 
- De acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, é da 
competência da Câmara Municipal “fixar os preços da prestação de serviços ao público pelos 
serviços municipais ou municipalizados (...)”; 
 
- Os museus municipais são geridos pela Câmara Municipal e disponibilizam para venda ao 
público artesanato em vidro, como forma de dinamização cultural e económica de interesse 
municipal; 
 
Nesse sentido propõe-se a fixação dos preços para os novos artigos adquiridos, de acordo 
com a tabela que se apresenta de seguida: 
 

 DESIGNAÇÃO PREÇO CUSTO P.V.P. S/IVA IVA P.V.P. C/IVA 

Flores (Mário Macatrão) 4,00 € 6,50 € 1,50 € 8,00 € 

Publicação “Indústria Portuguesa de Moldes para Plásticos – 

contributos para a sua história” 
15,09 € 16,04 € 0,96 € 17,00 € 

Bloco de notas A5 prata impressão 1 cor vermelho 2,15 € 2,845 € 0,645 € 3,50 € 

Lápis com impressão personalizada 0,49 € 0,81 € 0,19 € 1,00 € 

Saco de algodão com impressão personalizada 1,20 € 2,03 € 0,47 € 2,50 € 

Frasco do vidreiro pequeno lapidado (J.M.) 7,50 € 9,755 € 2,245 € 12,00 € 

Fio com pedra de vidro pequena lapidada (J.M.) 4,00 € 6,10 € 1,40 € 7,50 € 

Fio com pedra de vidro média lapidada (J.M.) 7,50 € 9,755 € 2,245 € 12,00 € 

Jarro pequeno lapidado (J.M.) 4,00 € 6,10 € 1,40 € 7,50 € 
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A Câmara Municipal da Marinha Grande, analisou a proposta e delibera, ao abrigo da 
alínea e) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, 
através da interpretação por assimilação extensiva, ou, de modo mais lato, no 
exercício da sua competência para a gestão de instalações, equipamentos, serviços e 
recursos físicos integrados no património do município, de acordo com a alínea ee) do 
n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar as tabelas de preços 
acima indicadas e fixar os preços dos bens móveis para venda nos museus 
municipais nelas apresentados. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 
 

54. Isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro – Fábrica da Igreja Paroquial de 
Vieira de Leiria - Ratificação de Despacho 

 
699 - Presente pedido de isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro remetido pela 
Fábrica da Igreja Paroquial de Vieira de Leiria, datado de 23 de julho 2019, com o registo n.º 
E/8269/2019, e ainda informação interna I/1545/2019, datada de 23 de julho de 2019. A visita 
será realizada por um grupo de jovens da Paróquia de Idanha-a-Nova presentes num 
encontro em Vieira de Leiria, num total de 40 pessoas, e encontra-se agendada para o dia 24 
de julho de 2019. 
 
Considerando que: 
- A alínea a), do n.º 3, do artigo 14.º, do regulamento e tabela de taxas e licenças do 
Município da Marinha Grande define que ficam isentos do pagamento de taxas previstas no 
regulamento e respetiva tabela "(...) fábricas da igreja (...) 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 ao pedido foi enviado comprovativo da Autoridade Tributária no qual se pode 
comprovar a natureza jurídica da entidade enquanto associação, e respetiva isenção de IRC; 
 
- A associação tem sede no concelho; 
 
- Com o documento em anexo está comprovada a natureza jurídica da Fábrica da Igreja 
Paroquial de Vieira de Leiria; 
 
- Considerando ainda que a Sra. Presidente,ao abrigo do artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro, na sua redação atual, em conjugação com alínea a), do n.º 3, do artigo 
14.º, do regulamento e tabela de taxas e licenças do Município da Marinha Grande, autorizou 
o pedido nos termos propostos, uma vez que: 

- Não foi possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal por impossibilidade 
temporal e logística; 

- A isenção estava prevista na alínea a), do n.º 3 do artigo 14.º, do regulamento e 
tabela de taxas e licenças do Município da Marinha Grande; 
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- O requerente formalizou o pedido com documento que comprova a sua natureza 

jurídica e finalidade, tal como definido na alínea a), do n.º 5, do regulamento e tabela de 
taxas e licenças do Município da Marinha Grande; 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ratificar o despacho n.º 278/2019 da 
Sra. Presidente que isenta a Fábrica da Igreja Paroquial de Vieira de Leiria do 
pagamento de taxas de ingresso no Museu do Vidro no dia 24 de julho de 2019, para 
um total de cerca de quarenta pessoas, conforme previsto no citado artigo 35.º, n.º 3, 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
55. Proposta eliminação de documentação 
 
700 - Presente Informação nº 1468/2019 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania – 
Arquivo Municipal – sobre proposta para eliminação de documentação existente à sua 
guarda, tendo como base a legislação em vigor. 
 
Presente relação de séries documentais a eliminar que, com base na Informação nº 
1413/2016 de 23 de setembro, obteve aprovação dos serviços produtores. 
 
Presentes pareceres favoráveis da Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. 
 
Considerando que a relação das séries documentais foi objeto de apreciação e posterior 
aprovação dos serviços produtores. 
 
Considerando que a relação acima mencionada foi posteriormente submetida à Direção 
Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, tendo obtido parecer favorável. 
 

Assim, a Câmara Municipal delibera, no uso da competência prevista na alínea cc) do 
n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, em 
conjugação com a Portaria nº 412/2001 de 17 de abril, com as alterações constantes na 
Portaria nº 1253/2009 de 14 de Outubro, e com o parecer da Direção Geral do Livro, 
dos Arquivos e das Bibliotecas, aprovar a eliminação da documentação constante na 
relação que faz parte integrante desta deliberação. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 
ATIVIDADE FÍSICA  

 

 
56. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Sport 
Operário Marinhense - 31º torneio de voleibol de praia; 6º torneio super jovem e 6º 
torneio super sénior - 2019 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira comunicou o seu impedimento, nos termos do previsto no 
artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que faz 
parte dos órgãos sociais do Sport Operário Marinhense.  
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A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
A associação diz que o orçamento é de 9.455,00€, pede apoio à Câmara de 7.850,00€, e a 
atribuição é de 5.000,00€ - 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. 
Abstenção com declaração de voto.” 

 
 

701 - Presente deliberação de 22 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: 
 
Atividade pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/9081/2018 501417702 Sport Operário Marinhense 

31º TORNEIO DE VOLEIBOL DE 
PRAIA; 

6º TORNEIO SUPER JOVEM 
6º TORNEIO SUPER SÉNIOR 

38,8 

 
Presente informação com registo I/1138/2019, de 28 de maio, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Sport Operário Marinhense preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a organização do 31º Torneio 
de Voleibol de Praia; 6º Torneio Super Jovem e 6º Torneio Super Sénior - 15 a 18 
agosto de 2019. 
 
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/189; 
 
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 artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, na redação atual, 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:  

 

 
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 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora do MpM, Ana Monteiro, que proferiu 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 
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. 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/9081/2018 501417702 
Sport 

Operário 
Marinhense 

31º TORNEIO DE VOLEIBOL 
DE PRAIA; 

6º TORNEIO SUPER JOVEM 
6º TORNEIO SUPER 

SÉNIOR 

38,8 2018/A/189 5.000,00€ 
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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  

 
 
57. Transferência habitacional da inquilina da atual fração sita na Avenida da 
Liberdade, Bloco M, 3.º esq para a fração sita na Rua António Lopes, n.º 41, Camarnal - 
Marinha Grande, por agravamento das condições de habitabilidade. 
 
702 - Presente informação n.º 1487 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
12 de julho de 2019, a propor a transferência habitacional da arrendatária em causa, por falta 
de condições de habitabilidade, agravadas pela passagem do Leslie em outubro do ano 
transato.  
 
Considerando que a origem do pedido efetuado pela inquilina em causa, reside na 
precariedade do fogo, aliado à incapacidade financeira deste agregado, em arrendar 
habitação no mercado de arrendamento livre. 
 
Considerando que nos termos da alínea 1) do artigo 25.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, publicado em 
Diário da República, 2.ª série — N.º 1 — 2 de janeiro de 2018, o inquilino reúne critérios que 
lhe confere o direito à transferência de habitação;  
 
Considerando que existe uma habitação social disponível sita na Rua António Lopes, n.º 41, 
Camarnal - Marinha Grande, que apresenta as condições necessárias de habitabilidade e de 
tipologia adequada.  
 
Considerando por último que a inquilina já visitou a habitação anteriormente referida e que 
inclusivamente manifestou interesse na mesma, devido à existência de quintal na traseira do 
fogo e entrada individual. 
 
Assim, a Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência 
prevista na alínea ee) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na 
redação atual, conjugado com a alínea a) do n.º 5 do artigo 16.º -A da Lei n.º 81/2014, 
de 19 de dezembro, na sua redação atual e com o artigo 25.º do Regulamento  
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Municipal de Atribuição e de Utilização das Habitações Sociais do Município da 
Marinha Grande, ainda em vigor, autorizar a transferência do agregado familiar, do 
Bloco M, 3.º Esq, na Avenida da Liberdade, para a fração correspondente à Rua 
António Lopes, n.º41, Camarnal. 
 
Mais delibera aprovar a presente minuta de contrato de arrendamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
58. Programa de funcionamento da atividade física para a 3.ª idade. Atribuição de 
apoio financeiro no ano de 2019 - Sport Operário Marinhense 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira comunicou o seu impedimento, nos termos do previsto no 
artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que faz 
parte dos órgãos sociais do Sport Operário Marinhense.  
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
 
703 - Presente Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade no ano 
de 2018, aprovado através de deliberação de câmara municipal de 28 de maio de 2018; 
 
Presente a candidatura apresentada pela seguinte entidade: 
 

ENTIDADE NIF DATA DE ENTRADA 

Sport Operário Marinhense 501 417 702 31 janeiro 2019 

 
Considerando que com este programa, promovido pelo Município da Marinha Grande, se 
pretende alcançar, para além dos benefícios fisiológicos identificados, melhorias ao nível 
da autoestima, autonomia, qualidade de vida, diminuição da ansiedade, stress e solidão 
das pessoas idosas do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o programa de Promoção da Atividade Física para a 3.ª Idade tem vindo 
a ser realizado desde 2006 pelo Município da Marinha Grande, em parceria com algumas 
entidades do concelho. 
 
Considerando que as atividades têm vindo a ser desenvolvidas, desde essa altura, por 
parte de um conjunto de associações do concelho da Marinha Grande, com uma 
distribuição geográfica alargada, tendo estas fidelizado uma parte do público-alvo. 
 
Considerando que as atividades estão a ser realizadas desde o início do ano de 2018 e 
que acarretam custos. 
 
Considerando que as associações estão a dar continuidade a um programa que tem sido 
incentivado pelo Município da Marinha Grande, comprovando-se que o mesmo teve 
continuidade desde janeiro de 2019, na expetativa de receberem o apoio financeiro 
necessário à sua realização. 
 
Considerando que a entidade acima identificada se encontra em condições de beneficiar 
de apoio financeiro. 
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Considerado que o apoio financeiro deveria ter sido atribuído antes do início da realização 
das atividades. 
 
Considerando os atrasos na entrega de documentação para que os clubes/associações 
reunissem as condições necessárias para trazer à Câmara a atribuição dos apoios 
financeiros. 
 
Considerando os atrasos verificados e acima expostos, e não podendo ser imputada aos 
parceiros a total responsabilidade pelos atrasos verificados. 
 
Considerando que o valor do apoio proposto de 1.320,00€ (mil e trezentos e vinte euros), 
resulta da aplicação da cláusula 8.ª do Programa de Funcionamento da Atividade Física 
para a 3.ª Idade, para um total de 33 participantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e delibera, 
ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, publicado na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, a 
atribuição de um apoio financeiro à entidade abaixo designada, nos seguintes 
termos: 
 

ENTIDADE NIF VALOR 

Sport Operário Marinhense 501 417 702 1.320,00€ 

 
A verba está prevista em Plano de Atividades Municipais na ação 2018/A/91 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a nova minuta de contrato em anexo, a 
celebrar com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta parceria. 

 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora do MpM, Ana Monteiro, que proferiu 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 
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  
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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. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
 

 
59. Pedido de indemnização por danos em viatura automóvel – Buraco no pavimento - 
Rua da Indústria Metalúrgica – Concorrência de culpas – Audiência prévia. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Este processo, bem como os seguintes (60 e 61), já vieram à reunião de câmara há mais de 
um ano, mais propriamente a 11 de junho de 2018, em que na altura a proposta de liberação 
da Sra. Presidente era para indeferir o pedido dos munícipes, ou seja, a Câmara não 
assumia qualquer responsabilidade e não pagaria nenhuma indeminização. A minha posição 
foi que não estava de acordo com essa proposta, a qual fui acompanhado pelo vereador 
Humberto, pela vereadora Alexandra e pela vereadora Lara. 
A proposta vinda agora é que a Câmara assuma 50% das responsabilidades. Já valeu a 
pena a discussão, mas gostaria de dizer que o argumento era, e continua a ser, muito 
simples: olhando para os factos há um nexo de causalidade entre prejuízo sofrido e os 
buracos da estrada. 
Vamos então a esta situação deste processo, que se passou num final de tarde de inverno, 
já noite, na Rua da Indústria Metalúrgica. Esta é a rua da chamada ZI da Marinha Pequena. 
Não tem passeios, não tem iluminação, não tinha linhas de marcação e estava 
completamente cheia de buracos na própria via, mas com maior incidência junto à berma.  
Uma viatura para ali passar nestas condições, e se não vem nenhum carro de frente, 
naturalmente não vai a passar pelos buracos junto à berma e roda mais junto ao eixo da via. 
O munícipe vem dizer que bateu num buraco que não estava sinalizado, e os técnicos da 
Câmara comprovam que é verdade. 
Não vou discutir o parecer jurídico, pois este assunto é única e exclusivamente político. Isto 
porque a rua estava completamente cheia de buracos, o munícipe encalhou num, danificou 
uma roda e a responsabilidade só pode ser da Câmara. 
Se esta rua onde estão das melhores empresas marinhenses, estivesse marcada com linhas 
de eixo da via e limite da berma, se estivesse iluminada, com passeios, com bermas, e sem 
buracos, o munícipe não precisaria de fugir das bermas e saberia onde era o eixo da via. 
Por esse motivo, e por uma questão de boa-fé e respeito pelos munícipes, entendemos que 
a Câmara devia assumir que a rua estava em condições degradantes, sendo a única  
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responsável pelo que aconteceu. Gostaríamos então que a câmara assumisse a totalidade 
da responsabilidade. 
No entanto, e dado o parecer jurídico que comprova a concorrência da culpa, é ajustado o 
pagamento de 50%.” 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que a rua já não tem buracos, e irá ter marcações 
assim como iluminação e passeios. 
 
 
704 - A Sr.ª Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente requerimento apresentado em 28-11-2018, pela sociedade José Faustino Lopes 
Ferreira, Unipessoal, Ldª., no qual descreve as circunstâncias em que ocorreu um sinistro 
com o veículo que conduzia (táxi) no passado dia 26-11-2018, cerca das 18H10, na Rua da 
Indústria Metalúrgica, em direção à empresa “Vangest - Moldes”, o qual embateu num 
buraco no pavimento existente no meio da via, sem sinalização, danificando a roda da frente 
direita, instruído com orçamento da reparação dos danos, no valor de 214,02€, com IVA 
incluído, danos esses que imputa ao Município e dos quais pretende ser ressarcido. 
 
Presente a participação de acidente da Policia de Segurança Pública, que se deslocou ao 
local, recebida em 11-12-2018. 
 
Presente informação da DISU-Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos sobre os factos 
relatados pelo requerente. 
 
Presente Informação jurídica n.º I/1517/2019-FO, de 16-07-2019, na qual se apreciam os 
factos invocados e as provas produzidas, e se conclui que: “Os factos indiciam que o 
condutor conduzia no centro das duas faixas de rodagem e não junto à berma direita do seu 
sentido de marcha, como era seu dever, face ao que impõe o Código da Estrada, razão pela 
qual danificou o pneu dianteiro direito e não o esquerdo.  
O próprio requerente/condutor induz a estas conclusões ao afirmar no seu requerimento que 
ficou com a roda da frente do lado direito danificada, o que significa, precisamente, que não 
só não circulava pelo lado direito da faixa de rodagem, como impõe o Código da Estrada, 
como circulava parcialmente na faixa de rodagem contrária, já que embateu com a roda 
direita no buraco que estava localizado a 2,30m da berma dessa faixa de rodagem que tinha 
3,25m de largura. 
(...) 
Resulta demonstrado que o facto que atuou como condição do dano não foi apenas e só o 
comportamento omissivo do município no âmbito dos seus deveres de vigilância e de 
conservação daquela via e das condições de segurança da circulação na mesma, mas 
também o comportamento do próprio condutor do veículo que não adequou as 
características da sua condução e a velocidade instantânea do veículo ao troço da via em 
causa, que, como se comprovou, se encontrava devidamente sinalizado para os perigos nele 
existentes e permitia que o buraco tivesse sido evitado em condições de segurança face à 
largura da faixa de rodagem, à largura do veículo, à localização do buraco, ao estado do 
tempo, ao traçado da estrada que naquele local era retilíneo e com uma largura total de 
cerca de 6,5 metros e ainda à inexistência de constrangimentos de visibilidade. 
 
Consequentemente, forçoso é concluir que não pode, neste caso concreto, afirmar-se que os 
danos foram, única e exclusivamente, causados pelo comportamento omissivo do Município 
nem que o comportamento do condutor do veículo, em desrespeito pelas exigências legais 
do Código da Estrada, foi para eles absolutamente indiferente. 
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(...) 
Assim, pese embora não ter sido ilidida a culpa leve que impende sobre o Município pela 
omissão do cumprimento dos seus deveres de reparação do buraco na via, não pode 
afirmar-se que os danos foram, única e exclusivamente, causados por esse comportamento 
omissivo do Município nem que as circunstâncias concretas da condução do veículo foram 
para eles absolutamente indiferentes, já que para os danos também terá concorrido o 
comportamento do condutor, facto que dará lugar a uma repartição do dano real, em 
resultado da concorrência de culpas. 
 
Nestas circunstâncias o art.º 4.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, relativo à culpa do 
lesado, apresenta a seguinte formulação: 
        ” Quando o comportamento  culposo do lesado tenha concorrido para a produção ou 
agravamento dos danos causados (...)  cabe ao tribunal determinar, com base na gravidade 
das culpas de ambas as partes e nas consequências que delas tenham resultado, se a 
indemnização deve ser totalmente concedida, reduzida ou mesmo excluída.”. 
 
Tratando-se de um caso de concorrência de culpas na produção do dano, cabe ao órgão 
decisor - a Câmara Municipal - avaliar todas as circunstâncias da produção do dano supra 
expostas e, em face das mesmas, determinar a gravidade e proporção (percentagem) das 
culpas de cada uma das partes envolvidas - do Município e da condutora - sendo essa 
proporção que permitirá, então, fixar o “quantum” da indemnização do requerente, face ao 
valor comprovado dos danos, computados em 214,02€, com IVA incluído.”. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/1517/2019 - FO, que fica anexa à presente 
ata (Anexo 1) e que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente 
reproduzida, delibera notificar a requerente, José Faustino Lopes Ferreira, Unipessoal, 
Ldª., em cumprimento e para os efeitos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do CPA-
Código do Procedimento Administrativo, de que é sua intenção fixar a gravidade das 
culpas na produção dos danos reclamados, em 50% para o Município e 50% para o 
condutor do veículo e, em consequência, fixar a indemnização no valor de 107,01€ 
(cento e sete euros e um cêntimo), nos termos do disposto no art.º 4.º da Lei n.º 
67/2007, de 31 de dezembro, na sua versão mais atual, concedendo o prazo de 10 dias 
úteis para o mesmo dizer, por escrito, o que se lhe oferecer sobre o assunto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
60. Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua da Ribeira, Amieirinha - Concorrência 
de culpas - Audiência prévia. 
 
705 - A Sr.ª Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente requerimento apresentado em 21-05-2018, de Pedro Jorge dos Santos Clara, no 
qual requer o ressarcimento do valor da reparação dos danos causados no seu veículo 
automóvel conduzido pela sua filha, Joana Catarina Valverde Clara, no dia 20-03-2018, 
cerca das 20H30, na Rua da Ribeira, Amieirinha, e passou por cima de um buraco existente 
na via pública sem qualquer sinalização.  
 
Presente informação da DISU-Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos que analisou o 
pedido e se pronunciou sobre o mesmo e sobre as anomalias reportadas. 
 
Presente participação de acidente da PSP recebida nesta Câmara Municipal em 11-04-2018. 
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Presente Informação jurídica n.º I/1498/2019-FO, de 15-07-2019, na qual se reapreciaram os 
factos invocados e as provas produzidas, e se conclui: “...não pode, neste caso concreto, 
afirmar-se que os danos foram, única e exclusivamente, causados pelo comportamento 
omissivo do Município nem que o comportamento da condutora do veículo, em desrespeito 
pelas exigências legais do Código da Estrada, foi para eles absolutamente indiferente. 
 
Assim, pese embora não ter sido ilidida a culpa leve que impende sobre o Município pela 
omissão do cumprimento dos seus deveres de sinalização e reparação do buraco na via, não 
pode afirmar-se que os danos foram, única e exclusivamente, causados por esse 
comportamento omissivo do Município nem que as circunstâncias concretas da condução do 
veículo  foram para eles absolutamente indiferentes, já que para os eventuais danos também 
terá concorrido o comportamento da condutora, facto que dará lugar a uma repartição do 
dano real, em resultado da concorrência de culpas.”. 
Conclui ainda que “Tratando-se de um caso de concorrência de culpas, cabe ao órgão 
decisor - a Câmara Municipal - avaliar todas as circunstâncias da produção do dano supra 
expostas e, em face das mesmas, determinar a gravidade e proporção (percentagem) das 
culpas de cada uma das partes envolvidas - do Município e da condutora - sendo essa 
proporção que permitirá, então, fixar o “quantum” da indemnização do requerente, face ao 
valor comprovado dos danos, computados em 462,87€. 
 
Essa deliberação da Câmara Municipal deve ser precedida do respetivo e necessário 
cabimento e deve ser sujeita a audiência prévia, escrita, do requerente, em cumprimento do 
disposto nos artigos 121.º e 122.º do CPA-Código do Procedimento Administrativo.”. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/1498/2019 - FO, que fica anexa à presente 
ata (Anexo 2) e que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente 
reproduzida, delibera notificar o requerente, Pedro Jorge dos Santos Clara, em 
cumprimento e para os efeitos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do CPA-Código do 
Procedimento Administrativo, de que é sua intenção fixar a gravidade das culpas na 
produção dos danos reclamados, em 50% para o Município e 50% para a condutora do 
veículo e, em consequência, fixar a indemnização no valor de 231,44€ (duzentos e 
trinta e um euros e quarenta e quatro cêntimos), nos termos do disposto no art.º 4.º da 
Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, na sua versão mais atual, concedendo o prazo de 
10 dias úteis para o mesmo dizer, por escrito, o que se lhe oferecer sobre o assunto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
61. Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua da Indústria Metalúrgica - 
Concorrência de culpas - Audiência prévia. 
 
706 - A Sr.ª Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente requerimento apresentado em 19-11-2018, de Tiago Pedro Caldas Maia, no qual 
requer o ressarcimento do valor da reparação dos danos causados no seu veículo 
automóvel, por um buraco existente na Rua da Indústria Metalúrgica, desta cidade, no dia 
07-11-2018, cerca das 13H40. 
 
Presente informação da DISU-Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos que analisou o 
pedido e se pronunciou sobre o mesmo e sobre as anomalias reportadas. 
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Presente participação de acidente da PSP recebida nesta Câmara Municipal em 29-11-2018. 
 
Presente Informação jurídica n.º I/963/2019-FO, de 16-07-2019, na qual se apreciaram os 
factos invocados e as provas produzidas, e se conclui: “Perante a limitação de velocidade 
máxima de 40K/h, a sinalização de perigos vários, reforçada com o alerta de “pavimento em 
mau estado” e não tendo parado o veículo antes do obstáculo nem se tendo desviado do 
buraco que se encontrava a cerca de 0,70m da berma, em condições de segurança para si e 
para os demais condutores, levando a que tivesse embatido nele com impacto tal que 
causou o rebentamento imediato do pneu esquerdo traseiro, estragos nessa jante e uma 
bolha no pneu esquerdo dianteiro, é legítimo concluir que o seu comportamento na condução 
e a velocidade instantânea do veículo não seriam os adequados ao local e ao estado da via. 
Se o fossem, o requerente teria evitado o embate no buraco pois existia boa visibilidade, 
pese embora este se encontrar «coberto com água».  
 
A esta conclusão nos conduzem também as afirmações do próprio requerente/condutor 
feitas no seu requerimento, ao referir que se deparou com um enorme buraco coberto de 
água não sendo possível desviar-se do mesmo. 
 
Impõe-se, por isso, referir que, naquelas circunstâncias e perante a sinalização vertical de 
alerta de perigos vários e de “pavimento em mau estado”, reforçado com a proibição de 
circular a mais de 40km/h, recai sobre os condutores o dever de moderarem a velocidade do 
veículo e adotarem uma condução atenta e preventiva de qualquer obstáculo previsivel de 
encontrar na faixa de rodagem, de modo a poderem contorná-lo ou a parar o veículo com 
segurança, evitando quaisquer danos, como os que ora o requerente imputa ao Município. 
(...). 
Sendo incontornável que no caso em apreço se presume a culpa do Município, por força do 
disposto no n.º 1 do art.º 493.º do CC, e dos nºs. 2 e 3 do art.º 10.º da Lei n.º 67/2007, uma 
vez que os danos foram causados por coisa imóvel que lhe competia por Lei vigiar e, no 
caso, não apenas sinalizar mas também reparar, também se prova que o troço da Estrada 
onde o condutor danificou a sua viatura reunia condições idóneas para que se tivesse 
apercebido do buraco e dele se tivesse desviado, em condições de segurança, evitando, 
assim, os danos sofridos, assim o mesmo tivesse cumprido o dever de adotar uma condução 
atenta e prudente e uma velocidade adequadas às condições da via, previstos no Código da 
Estrada. 
(...) 
Assim, pese embora não ter sido ilidida a culpa leve que impende sobre o Município pela 
omissão do cumprimento dos seus deveres de fiscalização, sinalização e reparação do 
buraco na via, não pode afirmar-se que os danos foram, única e exclusivamente, causados 
por esse comportamento omissivo do Município nem que as circunstâncias concretas da 
condução do veículo foram para eles absolutamente indiferentes, já que para os eventuais 
danos também terá concorrido o comportamento do condutor, facto que dará lugar a uma 
repartição do dano real, em resultado da concorrência de culpas. 
 
Nestas circunstâncias o art.º 4.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, relativo à culpa do 
lesado, apresenta a seguinte formulação: 
        ” Quando o comportamento  culposo do lesado tenha concorrido para a produção ou 
agravamento dos danos causados (...)  cabe ao tribunal determinar, com base na gravidade 
das culpas de ambas as partes e nas consequências que delas tenham resultado, se a 
indemnização deve ser totalmente concedida, reduzida ou mesmo excluída.”. 
 
Tratando-se de um caso de concorrência de culpas, cabe ao órgão decisor - a Câmara 
Municipal - avaliar todas as circunstâncias da produção do dano supra expostas e, em face 
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das mesmas, determinar a gravidade e proporção (percentagem) das culpas de cada uma 
das partes envolvidas - do Município e do condutor - sendo essa proporção que permitirá, 
então,  fixar o “quantum” da indemnização do requerente, face ao valor comprovado dos 
danos, computados em 290,60€.”. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/963/2019 - FO, que fica anexa à presente 
ata (Anexo 3) e que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente 
reproduzida, delibera notificar o requerente, Tiago Pedro Caldas Maia, em 
cumprimento e para os efeitos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do CPA-Código do 
Procedimento Administrativo, de que é sua intenção fixar a gravidade das culpas na 
produção dos danos reclamados, em 50% para o Município e 50% para o condutor do 
veículo e, em consequência, fixar a indemnização no valor de 145,30€ (cento e 
quarenta e cinco euros e trinta cêntimos), nos termos do disposto no art.º 4.º da Lei n.º 
67/2007, de 31 de dezembro, na sua versão mais atual, concedendo o prazo de 10 dias 
úteis para o mesmo dizer, por escrito, o que se lhe oferecer sobre o assunto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
62. Cessação do Contrato de Comodato celebrado entre a CMMG e Instituto 
Politécnico de Leiria (IPL) 
 
707 - Presentes: 
 
Oficio SAI-IPL N.º 4567, de 18.04.2019, proveniente do Instituto Politécnico de Leiria (IPL) 
solicitando que seja dado como findo o contrato de comodato, com efeitos a 1 de outubro de 
2018 
 
Informação I/1570/2019, de 2019.07.24, proveniente da DJA e respetivos anexos, na qual se 
analisa o pedido supra, concluindo que: 
 
“No caso do comodato ter prazo certo, ainda que sem formulação expressa, a restituição 
deve ser realizada até ao termo do prazo previsto. 
E, a doutrina e a jurisprudência tem-se manifestado no sentido de ser reconhecido ao 
comodatário o direito de restituir a coisa antes de findar aquele prazo. Tal entendimento 
resulta do disposto nos artigo 777 º(na falta de estipulação ou disposição especial da lei, (..)  
o devedor pode a todo o tempo exonerar-se [da obrigação]) e 779º do Código Civil.  (O prazo 
tem-se por estabelecido a favor do devedor, quando se não mostre que o foi a favor do 
credor, ou do devedor e do credor conjuntamente), pelo que o comodatário pode, em 
princípio, exonerar-se da obrigação, a todo o tempo, entregando a coisa emprestada, a não 
ser que se mostre que o prazo foi estipulado a favor do comodante, (conforme PIRES DE 
LIMA e ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, II, 2.ª edição, 1981, págs. 595 e 596 e  
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proferido no processo n.º 1281/13.5TBTMR.E1.S1, 
de 5 de junho de 2018), circunstância que não se verifica no caso do contrato de comodato. 
Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal, no uso das competência da alínea ee) 
do nº 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, aceite a 
restituição dos gabinetes do Centro Empresarial da Marinha Grande entregues ao Instituto 
Politécnico de Leiria (IPL), no âmbito dos contratos 16/2009, e ulteriores adendas nº 19/2012 
e 73/2013, com efeitos a partir de 30 de setembro de 2018 e consequentemente dê por findo, 
por restituição da coisa, com a mesma data, o respetivo contrato de comodato e 
subsequente adendas, acolhendo também, assim, o solicitado pelo IPL. 
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Assim, a Câmara Municipal, no uso da competência da alínea ee) do nº 1 do artigo 33º 
da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, delibera: 
- aceitar a restituição dos gabinetes do Centro Empresarial  da Marinha Grande 
entregues ao  Instituto Politécnico de Leiria (IPL),  no âmbito dos contratos 16/2009, e  
ulteriores adendas nº 19/2012 e 73/2013, com efeitos a partir de 30 de setembro de 
2018; 
- dar por findo o referido contrato de comodato, por restituição dos bens entregues, 
com efeitos a partir de 30 de setembro de 2018. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

 
63. Aprovação da segunda adenda ao protocolo de colaboração entre a Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P. e o Município da Marinha Grande 
 
708 - Presente informação da Chefe da Divisão de Gestão do Território, IM/12/2019, datada 
de 25 de julho 2019, que se dá por integralmente reproduzida a propor a aprovação da 
segunda adenda ao Protocolo de colaboração entre a Agência Portuguesa do Ambiente e o 
Município da Marinha Grande; 
 
Presente minuta de adenda ao citado Protoloco. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar o referido documento e concordando com os 
seus termos, delibera, ao abrigo da alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar o teor da minuta de adenda ao 
Protocolo de Colaboração, celebrado a 19 de abril 2018, entre a Agência Portuguesa 
do Ambiente e o Município da Marinha Grande, que se dá aqui por integralmente 
reproduzida e se anexa à presente deliberação (Anexo 4). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 





E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 18:45 horas. 
 

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

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
 

 
A Secretária da reunião, 


