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Aos doze dias do mês de agosto 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; 

 Patrícia Alexandra Rino Moreira de Sousa Jorge; 

 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 

09/08/2019, 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 12 de agosto de 2019 (inclusive) e 26 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. 
    

O Sr. Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira comunicou em 12/08/2019, 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 não poderá participar nesta reunião, pelo que 
solicitou a justificação da sua falta e informou que em todas as suas funções enquanto 
Vereador será substituído pela candidata n.º 5 da lista do MpM – Movimento pela Marinha, 
Senhora Patrícia Alexandra Rino Moreira de Sousa Jorge,  uma vez que o candidato n.º 4 
comunicou a sua impossibilidade. 

 
Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 

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

 

 



 
  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

1. Sr. Arnaldo Grangeiro da Silva Branco – pretende esclarecer o assunto relativo ao 
alargamento da estrada da Rua das Rosas, Pedra de Cima, Marinha Grande. 
 

2. Sr. Carlos Pato Rainho – pretende falar sobre os valores de arsénio no abastecimento de 
água em Vieira de Leiria. 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
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ORDEM DO DIA 
 

 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Aprovação da ata n.º 12, da reunião ordinária do dia 20 de maio de 2019 
2. Aprovação da ata n.º 13, da reunião extraordinária do dia 27 de maio de 2019 
3. Aprovação da ata n.º 14, da reunião ordinária do dia 05 de junho de 2019 
 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

4. Resumo de Tesouraria do dia 06 de agosto de 2019 

5. 12.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019 
 

 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

6. “Requalificação da cantina escolar da Embra – CP n.º 22/2018” – Suspensão dos 
trabalhos. 
 

 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

7. Isenção do pagamento de taxas 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

8. Pedido para colocação de sinalização de trânsito para um lugar de estacionamento a 
Pessoa Portadora de Deficiência na rua Gervásio José Birne, Lt. 2 Nº 138 R/chão Esqº - 
Marinha Grande. 
9. “Requalificação da Rua do Sol e Requalificação da Rua Professor Virgílio de Morais” – PA 
n.º 14/2019 - Aprovação do Anteprojeto 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

10. Req.º nº 1798/18, datado de 04/10/2018 - Proc.º n.º 421/18, datado de 04/10/2018 - Nuno 
Constantino Cardoso Filipe 
11. Req.º nº 1043/19, datado de 17/06/2019 - Proc.º n.º 347/18, datado de 28/08/2018 - 
Leonel da Conceição Quintanilha 
12. Req.º nº 1235/19, datado de 22/07/2019 - Proc.º n.º 511/18, datado de 28/11/2018 - 
Pedro Manuel de Figueiredo Franco, Hermelinda Fátima da Costa Silva Franco 
13. Req.º nº 1200/19, datado de 16/07/2019 - Proc.º n.º 459/18, datado de 29/10/2018 - 
Ribermold, Lda. 



 

Página 4 de 58 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 12/08/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
14. Req.º nº 1298/19, datado de 31/07/2019 - Proc.º n.º 204/18, datado de 30/05/2018 - 
Maria Rosa Ortigoso Marques 
15. Req.º nº 1268/19, datado de 26/07/2019 - Proc.º n.º 528/17, datado de 24/11/2017 - 
Cecília da Conceição de Sousa e Jorge Manuel de Figueiredo Rodrigues 
16. Req.º nº 1110/19, datado de 27/06/2019 - Proc.º n.º 137/18, datado de 18/04/2018 - 
Emílio José Jesus Rato 
17. Req.º nº 1329/19, datado de 05/08/2019 - Proc.º n.º 41/18, datado de 09/02/2018 - Lino 
Marques Afonso - Cabeça de Casal da Herança de 
18. Req.º nº 2141/18, datado de 27/11/2018 - Proc.º n.º 510/18, datado de 27/11/2018 - 
Fernando Guerra de Barros 
19. Req.º nº 2290/18, datado de 21/12/2018 - Proc.º n.º 245/18, datado de 28/06/2018 - 
Joaquim Sousa Silva 
20. Req.º nº 1193/19, datado de 15/07/2019 - Proc.º n.º 245/18, datado de 28/06/2018 - 
Joaquim Sousa Silva 
21. Req.º nº 596/19, datado de 01/04/2019 - Proc.º n.º 467/17, datado de 20/10/2017 - Solo e 
Betão - Compra e Venda de Imóveis para Revenda e Construção Civil Lda 
22. Req.º nº 1250/19, datado de 27/04/2019 - Proc.º n.º 162/14, datado de 14/05/2014 - 
Maria Zília Pedrosa Martins Jesus 
23. Req.º nº 1253/19, datado de 27/04/2019 - Proc.º n.º 264/19, datado de 27/04/2019 - 
Maria Adelina Pedrosa Guarda 
24. Req.º nº 1196/19, datado de 15/07/2019 - Proc.º n.º 486/16, datado de 24/11/2016 - 
Marisa Isabel Pimenta Gomes 
25. Req.º nº 1196/19, datado de 15/07/2019 - Proc.º n.º 486/16, datado de 24/11/2016 - 
Marisa Isabel Pimenta Gomes 
26. Req.º nº 971/19, datado de 03/06/2019 - Proc.º n.º 161/17, datado de 24/04/2017 - 
Matosplas - Indústria de Plásticos, S.A 
27. Req.º nº 1173/19, datado de 10/07/2019 - Proc.º n.º 42/13, datado de 19/02/2013 - 
Ribermold Lda 
28. Req.º nº 830/19, datado de 13/05/2019 - Proc.º n.º 459/18, datado de 29/10/2018 - 
Ribermold, Lda. 
29. E/7343/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - EDP, S.A. 
30. E/5984/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural - GALP ENERGIA 
31. E/5538/2019 - Pedido de substituição de um apoio na Travessa da Lota, Praia da Vieira - 
EDP, S.A. 
 

 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

32. Admissão de candidatura para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de natureza 
cultural - Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura – Beneficiação da cozinha da 
sede 
33. Admissão de candidatura para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de natureza 
cultural - Sport Operário Marinhense - Beneficiação e conservação da galeria e sala de apoio 
34. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – Área cultural 
- Sport Operário Marinhense - Beneficiação e conservação da galeria e sala de apoio 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

35. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza desportiva 2019 - Clube Desportivo Moitense - 5ª corrida à lebre 
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36. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Clube 
Desportivo Moitense - 5ª corrida à lebre 
37. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Clube 
Desportivo Moitense - 68º circuito de ciclismo da Moita 
 
 
 



 
 

 
  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
1. Sr. Arnaldo Grangeiro da Silva Branco – pretende esclarecer o assunto relativo ao 
alargamento da estrada da Rua das Rosas, Pedra de Cima, Marinha Grande. 
Referiu que este assunto tem mais de 2 anos, e pretende obter um documento a que diz ter 
direito, porque está farto de dar sem exigir nada à Câmara. 
A Câmara tem-lhe invadido propriedades sem lhe dar nada em troca. Lembrou o problema 
dos terrenos que deu na Zona Industrial.  
Agora deu terreno de livre e espontânea vontade para alargamento da Rua das Rosas, e foi 
acusado de ter dado à Câmara um terreno que era da Junta de Freguesia. O fiscal foi alinhar 
a estrada pelos marcos e depois teve que pagar as licenças. Mostrou algumas fotos, e disse 
que lhe foram retirados 246 metros sem a sua autorização, para alargamento da Rua das 
Rosas.  
Seguidamente foi distribuindo cópias de documentos de terrenos que, segundo diz, lhe foram 
retirados sem a sua autorização. 
A Sr.ª Presidente questionou o Sr. Arnaldo sobre aquilo que pretende ver respondido pela 
Câmara. 
O Sr. Arnaldo respondeu que quer o documento que pediu há já 2 anos, a que diz ter direito, 
sobre a cedência de terreno à Câmara Municipal. 
 
 
2. Sr. Carlos Pato Rainho – inscreveu-se porque pretende falar sobre os valores de arsénio 
no abastecimento de água em Vieira de Leiria. 
O Sr. Rainho começou por entregar à Sr.ª Presidente cópia de documentos destinados a 
todos os Srs. Vereadores. 
Seguidamente leu a sua intervenção, dirigida à Sr.ª Presidente e restantes Vereadores. 
Referiu que enquanto Secretário-Geral da FERLEI, e em nome desta, defende os direitos 
das crianças.  
Pede que o documento, que não irá ler na totalidade porque é extenso, seja analisado com 
atenção, uma vez que aponta uma situação de elevados níveis de arsénio na água em Vieira 
de Leiria, alerta para a perigosidade de tal situação, coloca questões sobre os responsáveis 
e pede que lhe sejam facultados os relatórios das análises efetuadas. 
Anexa-se à presente ata cópia integral da intervenção. 
 
 
Terminadas as intervenções, a Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos 
Caetano, que respondeu o seguinte: 
 

 Sr. Arnaldo – referiu que tem falado com o Sr., para tentar perceber o que pretende, 
que documentos é que lhe faltam e a que tem direito, mas tem sido difícil perceber o 
que quer.  



 

Página 6 de 58 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 12/08/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 21 

 
 
 
 
 
 
 
O que combinaram foi o Vereador ir ao terreno com o fiscal, para acertar no próprio 
terreno, e assim no dia 2 de maio a secretária do Sr. Vereador telefonou-lhe para 
marcar essa ida, e o Sr. Arnaldo disse-lhe que já não era preciso, que já tinha o que 
queria, mas agora diz que já não tem os documentos que precisa.  
De seguida o Sr. Vereador enumerou os diversos documentos que o Sr. Arnaldo lhe 
tem vindo a entregar, relativos a vários terrenos. 
A Sr.ª Presidente interveio, para clarificar o tempo e a forma de atendimento. 
O Sr. Vereador perguntou se a questão era só sobre a Rua das Rosas, tendo o Sr. 
Arnaldo respondido que sim. 
O Sr. Vereador voltou então a dizer que irão ao local, para confirmar a situação no 
terreno e depois a Câmara lhe poder passar o documento de que precisa. 
 
 

 Sr. Carlos Rainho – o Sr. Vereador disse que irá ler com atenção o documento que 
lhe deixou, e onde vem levantar um alarme que considera completamente 
irresponsável, com números que foi buscar ao Google e que não fundamenta. Trazer 
este assunto, que é sério, e da forma como o trouxe, é irresponsável, porque coloca 
alarme na população. 
Seguidamente falou sobre os níveis de arsénio existentes na água. 
Referiu que o furo foi encerrado há cerca de 12/15 anos, em 2017 foram feitas obras 
e verificou-se que os níveis de captação eram aceitáveis para tratamento da água e 
para a sua introdução na rede de abastecimento.  
Informou que tem aqui as análises, que estão todas no site da Câmara, desde 2010, 
e em nenhuma há níveis de arsénio acima do permitido. O que interessa é a água 
saída da torneira, já tratada. Enumerou as várias colheitas, sempre bastante abaixo 
dos valores máximos.  
Disse que não tira a importância ao assunto, mas considera que a abordagem feita é 
irresponsável. Toda a água do concelho é rigorosamente analisada e está sempre 
dentro dos parâmetros normais. Em todo o concelho e não só na Vieira.  
Terminou recomendando ao Sr. Rainho que seja cuidadoso ao abordar estes 
assuntos, que são sérios. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que as respostas estão dadas, e que todas as pessoas 
poderão ir ao site da Câmara e constatar que a água do concelho da Marinha 
Grande não tem qualquer problema para a saúde. É uma situação pública e a 
segurança é total. Também lamenta esta situação de alarme, que não traz nada de 
bom para a terra e que só vem causar alarmismo, o que, uma vez mais, lamenta. 

 
 







 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que pediram para intervir. 
 
 

A Srª. Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os presentes e os 
munícipes que se encontram em casa, saudou a participação do público e tendo em 
conta que enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da mesma: 
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“1. Sr. Arnaldo Grangeiro da Silva Branco: dei nota de que, tratando-se de um problema 
particular, era importante que o mesmo fosse apreciado com brevidade pelo responsável da 
área. 
 
2. Carlos Rainho (Ferlei): alertei para a necessidade de, atenta à informação prestada pelo 
Sr. Vereador, isto é, que deu a indicação da não presença de arsénio em valores acima dos 
previstos, clarificar e materializar com os relatórios de análise esta situação para que a 
população se sinta segura. 
 
Sobre a participação dos munícipes, apresentei os problemas colocados por email pelos 
seguintes cidadãos: 
 
1 – Participação de Munícipes 
 
Bárbara Ribeiro: Recebi um email de Bárbara Ribeiro  a qual fez o seguinte pedido:  
“Queria apenas fazer-lhe um pedido. Sou moradora na rua 13 de Maio na Amieirinha há 27 
anos (a minha idade). O meu pai é residente nesta rua há 57 anos e é o segundo morador 
mais antigo. O primeiro é um primo que está cá há 62 anos. A última vez que a estrada foi 
alcatroada foi há mais de 15 anos. A minha avó movimenta-se de andarilho e com as 
dificuldades que tem em andar, o piso torna-se quase impossível de se deslocar. Por vezes 
vejo carrinhos de bebés e crianças com os seus brinquedos em dificuldades para passar a 
rua de uma ponta à outra. Os carros ficam com mossas devido às pedras que ressaltam. 
Peço-lhe que se desloque à minha rua, da qual gosto tanto, para ver o seu estado e ajudar-
nos a ter uma melhor qualidade de vida.” 
 
Fernando Gomes:  
“Quem é responsável pela limpeza  e manutenção do espaço público na Marinha Grande? É 
a Junta de Freguesia ou Câmara Municipal?  
Todos sabemos que ao cidadão cabe a responsabilidade de preservar o espaço público 
incluindo equipamentos e mobiliário urbanos (quando os há) tendo sempre algum cuidado na 
utilização, assim como a Junta de Freguesia ou a Câmara Municipal tem a responsabilidade 
de fazer a limpeza e manutenção dos pavimentos pedonais (passeios, calçadas e outros), o 
que tenho verificado é que na Marinha Grande nomeadamente na urbanização das Gaeiras 
bem perto dos estaleiros da Câmara Municipal os passeios encontram-se num estado de 
desleixo completo, talvez seja melhor começarem a tratar da limpeza.” 
 

 
 
Elsa Machado: “RECOLHA DE OBJETOS DE GRANDES DIMENSÕES 
“O Município da Marinha Grande dispõe e um serviço de recolha de objetos de grandes 
dimensões, sem valor ou a que o seu proprietário não sabe o que fazer, vulgarmente 
designado por "Recolha de Monos". Este serviço é prestado de forma gratuita e tem como  
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propósito auxiliar o munícipe a desfazer-se do objeto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma 
melhoria do ambiente, evitando que estes monos venham cair em lixeiras a céu aberto. 
Não há, pois, razão que justifique o despejo e abandono dos chamados monos domésticos 
(mobiliário, eletrodomésticos, colchões, sofás, etc), junto de contentores de lixo doméstico, 
na berma de caminhos rurais ou nas matas do Concelho. 
Para pedido de recolha, informação ou esclarecimento adicional deve ser contactado o 
número de telefone 244573300. 
Este texto, que transcrevi  do site do município (www.cm-mgrande.pt/pages/247 ), diz não 
haver, e cito: “razão que justifique o despejo e abandono dos chamados monos domésticos 
(mobiliário, eletrodomésticos, colchões, sofás, etc) junto de contentores de lixo doméstico, na 
berma de caminhos rurais ou nas matas do concelho.” Mas o/a autor/a deste texto estará 
certamente desfasado da realidade, uma vez que o atraso na recolha dos mesmos, mediante 
solicitação do munícipe, é nesta altura superior a 30 semanas (cerca de 7 meses)!!!! 
 Senão vejamos: 

1. Solicitei no passado dia 10/7/2019 a recolha no meu domicílio de uma bicicleta 
estática que avariou de vez, tendo na altura a senhora que atendeu o meu pedido 
telefónico informado da existência de algum atraso nas mesmas… 

2. Calculando que tal se deveria ao período de férias dos funcionários do município, 
aceitei perfeitamente a explicação, tendo ficado o pedido devidamente registado, 
aguardando disponibilidade dos serviços. 

3. No entanto, tendo esquecido de perguntar qual seria a previsão da mesma, liguei de 
novo esta manhã, uma vez que tenciono ir de férias e queria ter a certeza de que a 
recolha não coincidiria com esse período. 

4. Qual não é o meu espanto quando a funcionária que me atendeu me informa não 
poder dar uma estimativa de data/prazo e, à minha insistência se demorariam 1, 2 ou 
3 meses, eis que ela me informa que na passada semana efetuaram recolhas 
referentes (pasme-se) ao final de 2018!!!! 

 Como é tal possível??? É que não há paciência que resista a tanto tempo de 
espera!!! 

 Agora compreendo por que razão vejo tanto mono doméstico junto aos contentores e 
na berma dos caminhos!... Acham razoável o tempo de resposta dos serviços? 

 Assim é impossível pedirem aos munícipes que colaborem, se não existe capacidade 
para satisfazer os pedidos! Será por falta de meios (humanos ou materiais)? Ou é 
mesmo só incúria? 

 Ou é mesmo só incúria? Assim só incentivam à prática de atentados ao ambiente!... 

 Sinceramente, quando peço uma viatura de despejo de fossas e me informam que o 
prazo médio de satisfação desses serviços é de 30 dias, já “engulo em seco” pois tal 
já é um prazo muito pouco aceitável; mas agora mais de 210 dias (30 semanas/7 
meses) para recolha de monos!… 

 Gostaria de entender a razão de tão mau serviço, ou será que este estará no último 
lugar das prioridades deste município?” 

 
 
3. Efluentes no Rio Lis 
 
Esta semana apareceu um vídeo nas redes sociais com descargas onde o autor indicada 
que as descargas são da responsabilidade da ETAR de Vieira de Leiria.  
 
Estamos em crer que são estas descargas que se reflectem nos resultados extremamente 
elevados “escherichia coli” (e-coli) e “esterococos intestinais” das análises na foz do Lis.  
 
 

http://www.cm-mgrande.pt/pages/247
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Esta situação já aconteceu no ano transacto, não é um problema deste ano. Já no ano 
transacto houve notícias (16 agosto2018) que levantavam a dúvida da causa dos resultados 
das águas não balneares, disto foi exemplo o artigo de João Carriço.  
 

 
 
De relembrar que, em agosto de 2018, os vereadores do MpM enviaram comunicações para 
várias entidades:  

 Agência Portuguesa do Ambiente - ARH do Centro (ANEXO 07), 

 CCDRC - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
(ANEXO 08), 

 Destacamento Territorial de Leiria - Guarda Nacional Republicana - SEPNA (ANEXO 
09), 

 Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza (ANEXO 10), 

 OIKOS– Cooperação e Desenvolvimento (ANEXO 11), 

 Liga para a Proteção da Natureza (ANEXO 12), 

 Unidade de Saúde Pública do ACES Pinhal do Rei (ANEXO 13). 
 
 
Sobre esta matéria: 
a) Que ações tomou a Câmara para responsabilizar criminalmente os autores destas 
descargas (ou dolo ou negligência houve certamente) e não prejudicar as pessoas que 
tomam banho nestas águas? 
b) A Sr.ª Presidente fez um comunicado público onde dá nota de que foi informada pela 
ETAR Norte, situada no Coimbrão, freguesia do concelho de Leiria, da ocorrência de um 
“incidente poluente” esta semana, na consequência de “uma avaria em equipamentos 
internos”.  
c) Neste comunicado informa que remeteu uma comunicação para a Inspeção-Geral da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território para denunciar a 
ocorrência  
d) Solicitou uma reunião ao Sr. Ministro Ambiente e com o presidente do Conselho de 
Administração das Águas do Centro Litoral (AdCL).  
e) Hoje recebemos uma comunicação e um vídeo que dá nota de que houve outra descarga. 
Será que houve outro “incidente”. Será que estes incidentes passam a ser recorrentes?  
 

javascript:__doPostBack('ctl00$Conteudo$ListaUnidades$ctl05$SelectButton','')
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Por isso… a comunicação que fez para a inspecção é manifestamente pouco quando 
existiam indícios da prática de ilícitos de índole contra-ordenacional e criminal, relacionados 
com poluição ou a atividade perigosa para o ambiente, com presumíveis danos para o meio 
ambiente e para a saúde pública de todos os cidadãos que usufruam destas águas, 
requeremos a intervenção de diversas entidades e solicitámos a abertura de inquérito interno 
para apuramento de responsabilidades que decorrem do atraso na interdição das praias e 
verificação do cumprimento das obrigações municipais nesta matéria, cujo resultado 
desconhecemos. 
 
Nós entendemos que a Câmara Municipal deve deliberar no sentido de apresentar uma 
queixa no Ministério Público por crime ambiental. 
 
Sobre esta matéria…. 
b) solicitamos o contrato CMMG com a Águas do Centro Litoral (AdCL)  
c) requeremos cópia de todas as comunicações efectuadas pela Sr.ª Presidente, 
designadamente as que diz ter realizado no seguinte comunicado acima identificado. 
 
 

5. Inquérito interno  
Solicitamos o relatório do inquérito interno realizado na sequência dos resultados das 
análises às águas contaminadas de S. Pedro de Moel e Vieira de Leiria (ano transacto). 
 
 

6. Relatórios da autoridade de saúde pública  
Solicitamos cópia do resultado das análises da autoridade de saúde pública às águas não 
balneares desde agosto de 2018 até 12 de agosto de 2019 e as que a Câmara Municipal, por 
iniciativa própria, tenha mandado realizar. 
 
 

7. Reitero um pedido de documentação efetuado na última reunião. 
Na reunião de 29-jul-19 (em reunião) solicitei o Plano Diretor Sistema Abastecimento de 
Águas freguesia Marinha Grande. O prazo para a informação ser facultada termina hoje pelo 
que agradecia que me facultassem o documento. 
 
 

8. Ponto de situação da preparação ano letivo 
Solicitei o ponto de situação dos processos relativos ao ano lectivo: Refeições, transportes, 
acção social escolar, AEC’s, CAF e AAAF. 
 
 

9. Processo Vidrala 
Na última reunião o processo da Vidrala foi retirado. Atendendo àquilo que me pareceu ser a 
urgência de decisão sobre o processo, por que razão não vem novamente a reunião?” 
 
 
A Srª. Vereadora Patrícia Jorge cumprimentou todos os presentes, e tendo em conta 
que enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da mesma: 

 

1. Praia 
 
Tenho estado a passar uns dias de férias em São Pedro de Moel, e não posso deixar de 
partilhar aqui, com tristeza, o seu estado atual. É desolador. Estamos em agosto e nunca vi 
São Pedro tão vazio. 
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O tempo não tem ajudado, pois o sol traz efetivamente outro ambiente à praia, mas São 
Pedro está este ano visivelmente muito mais pobre. 
A praia, cheia de pedras dificulta o simples molhar de pés. 
 

I. Sabemos que o problema da falta de areia e excesso de rochas descobertas não é 
um problema de solução automática, mas gostava de saber se não seria possível a 
CMMG mandar retirar as pedras de menor dimensão, as quais se amontoam no 
areal, umas em cima das outras. 

 

II. Gostava de alertar para uma manilha de cimento, que se encontra numa duna após 
as piscinas, ou seja, ao caminhar em direção Água de Madeiros, e que terá sido a 
proteção de um tubo preto que conduziria ao mar. Constatei que a manilha se soltou, 
o tubo está desencaixado, pelo que está ali um grande perigo, pois se a manilha de 
cimento ou o tubo descai um pouco mais poderá cair na praia e obviamente põe em 
causa a segurança de quem ali passa. Aliás, em face da situação atual da praia, são 
muitas as pessoas que se deslocam àquela zona para tomar banho, pois o número 
de pedras junto ao mar é menor. 

 

2. Substância que apareceu na Praia da Concha, S. Pedro e Vieira de Leiria  
 
Tivemos conhecimento que na terça-feira, dia 31 de Julho, apareceu uma substância na 
Praia da Concha, aparecendo com menor intensidade na Praia Velha e em S. Pedro.  

- Qual o resultado da análise química feita pela Câmara? 
- Dos valores obtidos é possível saber a sua origem?  
- No sábado, dia 3 de agosto, foi visto uma empresa a fazer a limpeza na Praia da 
Concha. 
- Quantos sacos com essa substância foram retirados? 

 
Na fase de resposta às questões demos ainda nota de que chegou ao nosso conhecimento 
que a substancia não foi retirada mas sim enterrada na areia da praia. 

 

3. Piscinas de São Pedro de Moel e Areia da Praia  
 
Ainda sobre São Pedro, muito se tem falado nos últimos dias sobre o complexo das piscinas, 
sobretudo após a publicitação do vídeo clip dos The Gift com a música “Verão”.  
Tem sido publicado na comunicação social a existência de um novo compromisso, por parte 
da CMMG para resolver o impasse que se arrasta desde o encerramento das piscinas. A 2 
de agosto enviámos e-mail para questionar sobre a informação oficial da situação das 
Piscinas. Embora não recebendo resposta, percebemos que se inspirou no nosso e-mail 
para fazer a nota de impressa que mandou publicar no dia seguinte intitulada: “Piscinas de S. 
Pedro de Moel e Areia da Praia”? Sobre este pedido relembramos que o prazo para nos 
facultarem esta informação termina no dia 16.08.2019. 
 
Assim, queremos registar em ata o seguinte requerimento: 

1. Resposta ao e-mail que expedimos no dia 2.08.2019;  
2. Cópias das atas das reuniões tidas com as diversas entidades (Antigo 

secretário de estado do Ambiente, com a Comissão Parlamentar do 
Ambiente, Secretária de Estado do Ordenamento do Território, Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), proprietários das Piscinas de São Pedro de 
Moel, e novo Secretário de Estado do Ambiente) 
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3. Cópia do suposto compromisso assinado. 
4. Pretendemos consultar todo o processo das Piscinas de S. Pedro no 

próximo dia 19 agosto às 15h30 pelo que agradecemos que o mesmo esteja 
disponível. 

 

4. Café da Praia 
 
Ainda em São Pedro, vimos com agrado, a abertura do café da praia. Está um espaço bonito 
e agradável, que enriquece o espaço junto à praia, porém, desconhecemos a que título é 
feita a sua exploração. A Sr.ª Presidente pode clarificar? Estranhamos que a Sr.ª presidente 
tem competência para qualquer ato de cedência ou concessão do espaço. 
 

5. Reiterar o pedido de documentação  
 

Para terminar, na passada reunião de 07-05-2019, por motivo de anulação de deliberação 
relativa ao parque aquático de Vieira de Leiria – Mariparque, requeremos, e consta da 
respetiva ata, informação sobre o montante que, desde Janeiro de 2016 até à presente data 
(ou seja, maio de 2019) se encontrava prescrito. Sucede porém que, até à presente data, 
não me foi disponibilizada a respetiva informação pelo que reiteramos o pedido de 
informação em apreço dando-se nota de que há um prazo de resposta (10 dias) que não está 
a ser cumprido.” 
 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra cumprimentou todos os presentes e referiu o seguinte: 
 

 Disse que quer deixar um sinal de luto pelo Rio Lis e pelas praias do concelho. A Sr.ª 
Vereadora Ana já falou do assunto, sorriu porque já há um ano foi ele quem alertou 
para a questão da ETAR do Coimbrão.  
Seguiu-se uma troca de palavras entre o Sr. Vereador Álvaro e a Sr.ª Vereadora 
Ana. 
O Sr. Vereador perguntou: de há um ano a esta parte quantas análises foram feitas? 
Pediu também à Sr.ª Presidente que lhe faculte o resultado das análises. 
Não é só o Rio Lis que sofre, são os turistas, os habitantes e a sua qualidade de 
vida. Entende que o que aconteceu nas praias de S. Pedro tem com certeza a ver 
com as descargas do Rio Lis. Como membro da Assembleia de Freguesia de Vieira 
de Leiria visitou a ETAR de Ílhavo e aí ofereceram-lhe um copo de água para beber! 
A Câmara tem que ser célere, não pode compactuar com a situação existente. A 
água que chega à Praia da Vieira não tem condições e custa-lhe muito dizer que não 
se pode banhar na Praia da Vieira, ele que é natural da Vieira e que aprendeu a 
nadar no Rio Lis. 
Pediu uma vez mais à Sr.ª Presidente o resultado das análises que têm sido feitas. 
Questionou quais os resultados obtidos na reunião com a APA e se foi alertada a 
questão do estuarino, e pediu à Sr.ª Presidente, uma vez mais, o favor de lhe dizer o 
que se passa com este processo, que pede que lhe seja facultado. 
Terminou referindo que são os Vereadores que têm que intervir e não é um simples 
munícipe que deve participar à GNR, como a Sr.ª Vereadora Célia aconselhou. 
 

Sobre este assunto seguiu-se uma troca de palavras entre o Sr. Vereador Álvaro e a 
Sr.ª Vereadora Célia. 
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O Sr. Vereador José Luís Sousa cumprimentou todos os presentes e referiu o 
seguinte: 
 

 Sr. Branco e Sr. Rainho – na sua opinião a Câmara, tal como faz para outras 
situações, deve responder por escrito, especialmente no que se refere à questão 
levantada pelo Sr. Rainho, até porque as análises técnicas estão dentro dos 
parâmetros. Para que isso ficasse bem assente e para que o munícipe ficasse com a 
informação toda e para evitar alarmismos, a Câmara deveria passar-lhe a informação 
por escrito, ainda que esteja disponibilizada no site da Câmara. 

 
Seguidamente abordou duas questões aqui colocadas: 

1) Entende que deveria passar a ser hábito ficar em ata tudo o que aqui foi falado, para 
história futura. 
Sempre foi hábito, quando qualquer membro do Governo vinha ao concelho, 
anunciar a sua vinda e devia ficar em ata a síntese da informação que deveria ser 
passada na reunião de Câmara. 
Na sua opinião deveria ser vertido para a ata a conclusão dos principais 
compromissos que se estabeleceram para a viabilização do complexo das piscinas, 
que é importantíssimo para o concelho. Este compromisso deveria ser do 
conhecimento de todos, para futuramente aprovar ou reprovar o que aqui vier. 

2) A despoluição da bacia do Lis tem que ser um compromisso dos Presidentes de 
Câmara, permanente, e não só quando há eleições, porque senão acaba nesta 
situação de descalabro a que se assiste nas nossas praias. 
A Câmara não terá grande parte das culpas, mas tem que ter uma palavra, puxar 
para que S. Pedro não estagne por completo, porque ao chegar ao final da época 
balnear o saldo deverá ser manifestamente negativo. Há coisas em que não se pode 
intervir, como o tempo, mas há outras em que pode intervir com muita força.  

 
 

A Sr.ª Vereadora Célia Guerra respondeu o seguinte às questões colocadas pela Sr.ª 
Vereadora Ana Alves Monteiro: 
 

 Os procedimentos para o próximo ano letivo estão lançados. 

 AEC’s – é com os Agrupamentos, não é com a Câmara. 

 AAAF’s e CAF’s – o relatório já está na plataforma, assim como o da alimentação, e 
espera-se que esteja tudo pronto a 14 de agosto. 

 Transportes – o procedimento para todo o ano letivo também está a decorrer e 
espera-se ter tudo concluído na próxima semana. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte às questões colocadas pela Sr.ª Vereadora 
Ana Alves Monteiro: 
 

 Sobre as piscinas e o Rio Lis – a Sr.ª Presidente informou que os processos estão 
na Câmara e os Srs. Vereadores é só pedirem e consultarem, porque não é 
funcionária do MpM. 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro interrompeu para referir a deselegância da 
afirmação da Sr.ª Presidente. 
A Sr.ª Presidente reafirmou o que disse porque o tom da Sr.ª Vereadora foi 
inquisitório. A sua obrigação é facultar-lhe os processos e não vai fazer relatos da 
sua atividade na Câmara, senão não faria mais nada.  
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Quando tem reuniões com os Secretários de Estado sobre as piscinas tem dito o que 
lá vai fazer. 
Os Srs. Vereadores sabem que levou o Secretário de Estado às piscinas e ao Rio 
Lis, sabem que a Secretária de Estado do Ordenamento também veio ao concelho, e 
sabem que foi ao atual Secretário de Estado e que lhe levou os dossiers do Rio Lis, 
do Estuarino e das piscinas. 
Também acompanhou a vinda da Comissão do Ambiente e sabem que tem reunido 
com os Presidentes das Câmaras. Sabem também que uma das primeiras medidas 
que tomou foi a questão das piscinas e que se está num processo de publicação da 
desanexação. Está solidária com o Vereador Álvaro, tem dedicação plena pelos 
problemas do concelho e foi por isso que levou, em maio, esses dossiers ao 
Secretário de Estado. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que a Sr.ª Presidente não comunicou, 
pelo que se seguiu uma troca de palavras entre as duas. 
 
A Sr.ª Presidente prosseguiu informando que a Câmara fez um comunicado e uma 
queixa ao IGAMAOT sobre o Rio Lis. 
A APA interditou os banhos na praia por cuidado, interdição que levantou hoje 
porque as análises das águas balneares estão boas, mas infelizmente a questão da 
poluição do Rio Lis é preocupante e agradece que lhe façam chegar toda a 
informação. 
A Câmara está a fazer análises nas águas do Rio Lis desde o início da época 
balnear, e na zona da ETAR os valores são superiores e isso tem que ser visto.  
Nas águas do Rio que desaguam junto à ETAR os serviços também estão a 
acompanhar e foram pedidas análises. Pediu que essas análises sejam feitas 
durante todo o ano e não só na época balnear. 
 

 Piscinas – o projeto existente na Câmara é antigo, tem o parecer negativo da APA e 
a empresa ainda não fez alteração do projeto, daí que os tenha convidado para 
estarem presentes na reunião. 
O que há a tratar é com a ARH Centro, que vieram à reunião, e com os técnicos da 
APA, e nessa reunião foram tratadas questões importantes para o concelho: 
Estuarino, Rio Lis, passadiços, erosão em S. Pedro e Praia da Concha. 
A Sr.ª Presidente convidou o Sr. Vereador Álvaro Letra a vir consultar o processo do 
Estuarino e informou que há obras que a Câmara deverá ter que assumir. 
Na reunião sobre as piscinas de S. Pedro estiveram presentes os proprietários, que 
ficaram de reformular o projeto, situação que deverá ser acompanhada pela ARH 
Centro, para que logo que seja apresentado possa ser aprovado. Também vai ser 
acompanhado por um técnico da CMMG. É este o compromisso. 
Seguiu-se uma troca de impressões com a Sr.ª Vereadora Patrícia Jorge, sobre 
este assunto. 
 

 A Sr.ª Presidente informou que hoje vai haver uma reunião do Observatório do 
Pinhal do Rei e depois trará a informação à reunião de Câmara. 

 Também teve uma reunião com o ICNF, sobre a mata, e onde pediu que lhe fosse 
sendo enviada informação sobre as ações que forem tomando. 
Nessa reunião também esteve a Proteção Civil Municipal, a Proteção Civil Distrital e 
os Bombeiros. Levantou a questão da nova interdição das estradas e a técnica 
florestal o que lhe disse foi que os pinheiros estão muito secos e partem com 
facilidade. 
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A Sr.ª Presidente disse que de uma forma geral respondeu às questões colocadas. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que não respondeu à questão sobre a queixa 
para o Ministério Público. 
 
A Sr.ª Presidente disse que já remeteu a queixa para as diversas entidades, e por isso 
entende que faz todo o sentido esperar pelas respostas dessas entidades, para ter factos, 
porque o Ministério Público analisa factos. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que na perspetiva do MpM entendem que 
será apropriado remeter para o Ministério Público. 
 
A Sr.ª Presidente disse que fez a comunicação para as entidades que entendeu 
conveniente, mas sim, também poderá enviar para o Ministério Público. 

 

 Praia da Concha – a Sr.ª Presidente informou que foi feita a recolha e aguarda o 
resultado das análises, mas a informação que tem é que serão algas e sem perigo para 
a saúde pública. 
As Sr.ªs Vereadoras do MpM afirmaram que houve uma empresa que fez a recolha 
dessa substância e que a enterrou na própria areia. 
A Sr.ª Presidente disse que não lhe parece que tenha sido assim e que confia na 
informação dos técnicos. 
 

 O café da praia passa pela Câmara porque é da CMMG, e agora foi dado em concessão 
a esta pessoa, que ali fará o investimento. 

 Vidrala – logo que seja possível dará a resposta, porque agora é tempo de férias. 

 Mariparque – a Sr.ª Presidente informou que não tem aqui as respostas, pelo que terá 
que as dar por escrito. 

 
 



 
 

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 16:15 horas às 16:50 horas. 
  
 



 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 

 
1. Aprovação da ata n.º 12, da reunião ordinária do dia 20 de maio de 2019 
 
709 - Presente a ata n.º 12, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 20 de 
maio de 2019, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
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A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 4 abstenções dos Srs. 
Vereadores Álvaro Letra, Ana Alves Monteiro, José Luís Sousa e Patrícia Jorge, por 
não terem estado presentes na reunião.  
 
 
2. Aprovação da ata n.º 13, da reunião extraordinária do dia 27 de maio de 2019 

 
710 - Presente a ata n.º 13, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
27 de maio de 2019, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor e 4 abstenções dos Srs. 
Vereadores Álvaro Letra, Ana Alves Monteiro, José Luís Sousa e Patrícia Jorge, por 
não terem estado presentes na reunião.  

 
 
3. Aprovação da ata n.º 14, da reunião ordinária do dia 05 de junho de 2019 

 
711 - Presente a ata n.º 14, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 05 de 
junho de 2019, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 
Vereadores Ana Alves Monteiro, José Luís Sousa e Patrícia Jorge, por não terem 
estado presentes na reunião.  
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 
4. Resumo de Tesouraria do dia 06 de agosto de 2019 

 

Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia seis de agosto de dois mil e 
dezanove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
14.121.167,43€ (catorze milhões, cento e vinte e um mil, cento e sessenta e sete euros e 
quarenta e três cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento.  
 
 



 

Página 17 de 58 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 12/08/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 21 

 
 
 
 
 
 
 
5. 12.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019 
 
As Sr.ªs Vereadoras do MpM referiram o seguinte: 
“Estamos a anular transferências de capital para remodelação de equipamentos desportivos 
e infraestruturas. A que se destina esta verba? Quando temos tanta necessidade de fazer 
remodelações ao nível dos equipamentos desportivos (veja-se o exemplo da iluminação do 
estádio que no último jogo não aguentou) é estranho que se retire a verba.”  
 
A Sr.ª Vereador Célia Guerra e a Sr.ª Presidente informaram que esta foi a única solução 
encontrada para poder adaptar as instalações do SOM para as crianças comerem durante as 
obras da cantina da escola da Embra. 
 
O Sr. Vereador José Luís perguntou para que é essa verba. 
 
A Sr.ª Presidente informou que depois de solicitar as instalações ao SOM se verificou que 
havia necessidade de fazer obras de adaptação para o fim pretendido. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
712 - Presente proposta da 12.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
9.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2019 no valor de 15.610,38 euros nos 
reforços e de 15.610,38 euros nas anulações. 
 
9.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2019 no valor de 26.726,67 euros 
nos reforços e de 26.726,67 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
54-A/99 de 22 de Fevereiro, “ (…) o orçamento pode ser objeto de revisões e de alterações 
(…).”, sendo que: “ (…) As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas 
resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações (…).”, mantendo-se o valor global 
do orçamento, a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera 
aprovar a 12.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, nos termos da 
alínea d), do nº 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.        
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
 
6. “Requalificação da cantina escolar da Embra – CP n.º 22/2018” – Suspensão dos 
trabalhos. 
 
As Sr.ªs Vereadoras do MpM referiram o seguinte: 
“Mais um exemplo duma obra adjudicada em que há desajustamento entre o projeto a 
executar e as infraestruturas que já existem. As consequências são: 
a) a suspensão total da obra pelo menos 60 dias 
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b) como é uma cantina escolar vai implicar que as crianças começam as aulas e não 
poderão utilizar a cantina e naturalmente um acréscimo do custo da obra, em relação ao 
concurso público.” 
 
O Sr. Vereador José Luís referiu que se trata de um erro do projeto e que lhe custa esta 
situação. 
 
713 - Presente informação da DQV, com a ref.ª LF-2019/19, de 5 de agosto, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a suspensão total da execução das prestações objeto 
da obra de “REQUALIFICAÇÃO DA CANTINA ESCOLAR DA EMBRA”, sustentada na 
necessidade de estudar alterações a introduzir ao projeto de estabilidade, no seguimento do 
aparecimento de paredes em alvenaria de pedra não previstas em projeto. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do disposto 
no artigo 297º, alínea a) e no artigo 365º, alínea b), ambos do Código dos Contratos 
Públicos, no âmbito da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA CANTINA ESCOLAR DA 
EMBRA”, em que é cocontratante a firma “A ENCOSTA, SA”, delibera aprovar a 
suspensão total da execução dos trabalhos, por um período estimado de 60 dias, com 
efeitos a partir do dia 2 de agosto 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” e “necessidade de estudar alterações a introduzir ao projeto”. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

 
 
7. Isenção do pagamento de taxas 
 
714 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
A Sociedade de Instrução e Recreio 1º Maio, solicitou à Câmara Municipal a isenção do 
pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 

-Licença especial de ruído para Festejos anuais nos dias 6,7 e 8 de setembro de 
2019; 
-Licença especial de ruído para o 41º encontro de folclore no dia 24 de agosto de 
2019; 
-Licença de instalação e funcionamento de recinto improvisado; 
-Licença para a colocação de publicidade. 
 

A Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande-Igreja da Garcia, 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 27, 28 e 29 de setembro 
de 2019; 
-Licença de instalação e funcionamento de recinto improvisado; 
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-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 Sport Império 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 a realização de atividades lúdicas no dia 24-09-2019; 
-Licença para a colocação de publicidade. 
 

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

- Licença especial de ruído para a realização de festa de aniversário do clube nos 
dias 23, 24, 25 e 26 de agosto de 2019; 
- 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 a 
corrida à lebre a realizar no dia 17 de agosto de 2019; 
- Licença para a colocação de publicidade. 
 

A APAMG - Associação Protetora dos Animais da Marinha Grande, solicitou à Câmara 
Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a 
seguir elencada: 

- Licença especial de ruído para evento a realizar no dia 21 de setembro de 2019; 
-Utilização de espaço público; 
-Licença para a colocação de publicidade. 
 

A Freestyle Motor Show S. L. (FMS), solicitou à Câmara Municipal a isenção do pagamento 
das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 

- Licença especial de ruído para a realização, em pareceria com a Câmara Municipal, 
de evento de freestyle motor Show no dia 31 de agosto e 01 de setembro de 2019; 
-Licença para a ocupação de espaço público; 
-Licença para a colocação de publicidade. 
 

Presente as informações nº 73/AF, 74/AF, 75/AF, 76/AF, 77/AF e 78/AF de 07 de agosto de 
2019, fundamentadas de facto e de direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento 
de Taxas do Município da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea a) e b) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e 
Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as Juntas de Freguesia, as 
associações de bombeiros, as fundações, as associações culturais, desportivas e recreativas 
legalmente constituídas, fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e associações de pais 
e encarregados de educação legalmente constituídas e sem fins lucrativos, com sede no 
concelho da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas no citado Regulamento. 
 
Pode ainda a Câmara Municipal isentar as atividades culturais, recreativas, sociais ou 
desportivas que sejam desenvolvidas em parceria com o Município da Marinha Grande, nos 
termos da alínea g) do nº 3 do artigo 14.º do citado regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea a), b) e g) do nº 3 e n.º 6 do artigo 
14.º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera, relativamente às atividades identificadas, isentar a Sociedade de Instrução e 
Recreio 1º Maio, a Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande-Igreja da Garcia, o 
Sport Império Marinhense, o Clube Desportivo Moitense, a APAMG - Associação  
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Protetora dos Animais da Marinha Grande, a Freestyle Motor Show S. L. (FMS), do 
pagamento das taxas devidas pela emissão das licenças especiais de ruído, das 
licenças de recinto improvisado, das licenças de publicidade, da autorização para a 
utilização das vias públicas para a realização de atividades de caráter desportivo, 
festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal e da licença de ocupação de 
espaço público e licenças de publicidade. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 
8. Pedido para colocação de sinalização de trânsito para um lugar de estacionamento a 
Pessoa Portadora de Deficiência na rua Gervásio José Birne, Lt. 2 Nº 138 R/chão Esqº - 
Marinha Grande. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Consultei processo e verifica-se que: 

 A informação técnica não refere os critérios de atribuição do lugar de 
estacionamento. Qual o enquadramento legal para a colocação deste sinal?  

 Quais os critérios usados para avaliar este tipo de pedidos? Qual o enquadramento 
legal para atribuição do lugar de estacionamento para pessoas que apresentem 
incapacidades? 

 A requerente tem residência oficial em leiria. Como se explica este pedido para a 
Marinha Grande? Por que razão não consta do processo cópia do cartão emitido 
pelo IMT? 

Poderão até definir-se critérios por analogia aos que são utilizados pelo IMT para apreciar os 
processos de atribuição do cartão de estacionamento para portadores de deficiência. Deve 
haver critérios.  
Caso contrário todos os requerimentos poderão vir directamente a reunião de Câmara 
porque são todos deferidos, nem têm que passar nos serviços dado que os não analisam 
base em critérios.”  
 

A Sr.ª Presidente solicitou a presença da Chefe da Divisão de Gestão do Território, Dr.ª 
Inês Marrazes, que disse compreender as questões mas não existe nenhum critério em 
qualquer regulamento municipal para atribuição de lugares para deficientes. Pela primeira 
vez, com o diploma das mobilidades, é que a questão das acessibilidades se colocou.  
Entende que o facto de uma pessoa vir pedir a definição deste tipo de lugar não pode deixar 
a Câmara indiferente, apesar de não haver critérios. É uma questão de sensibilidade. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que também não é menos sensível à questão 
mas tem que haver critérios, pelo que pediu à Sr.ª Presidente que os serviços definam os 
critérios. 
 
O Sr. Vereador José Luís disse que aprova o pedido, mas esta discussão coloca um 
problema: o município tem que encontrar uma forma para estudar a questão do 
estacionamento dos deficientes, para não se decidir de forma aleatória. Até lá tem que se 
verificar e atribuir onde não há lugares para deficientes. 
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Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
715 - Presente pedido remetido por e-mail, apresentado por Fabrício Marcelino, em que é 
solicitada a colocação de um sinal para um lugar de estacionamento a Pessoa Portadora de 
Deficiência na rua Gervásio José Birne, Lt. 2 Nº 138 R/chão Esqº - Marinha Grande. 
Presente informação técnica LC /30/2019 de 22/7/2019, sobre o assunto. 
 
Na sequência do pedido remetido por e-mail, apresentado por Fabrício Marcelino, em 
que é solicitada a colocação de um sinal para um lugar de estacionamento a Pessoa 
Portadora de Deficiência na rua Gervásio José Birne, Lt. 2 Nº 138 R/chão Esqº - 
Marinha Grande, bem como da informação dos serviços camarários LC /30/2019 de 
22/7/2019, 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: 
 
Colocar um sinal de estacionamento autorizado H1a e um painel adicional Modelo 11d, 
no lugar de estacionamento mais próximo da entrada do bloco habitacional acima 
referido, com demarcação do respetivo lugar com pintura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
9. “Requalificação da Rua do Sol e Requalificação da Rua Professor Virgílio de Morais” 
– PA n.º 14/2019 - Aprovação do Anteprojeto 
 
O Sr. Vereador José Luís disse que está disponível para aprovar mas entende que falta 
justificação técnica no projeto, e a justificação que aqui está parece-lhe que é mais política e 
não faz sentido, na sua opinião. 
 
As Sr.ªs Vereadoras do MpM referiram o seguinte: 
“Consultámos o processo.  
1. Do processo consta a rede de drenagem de águas residuais e pluviais, rede de 
abastecimento de água, iluminação pública. Por que razão não se integra a rede de gás? 

2. Por que razão faz parte deste projecto o estudo geológico da rua da vitória (pagina 35), o 
estudo da avenida José Henriques Vareda, estudo geológico e geotérmico da rua da Vitória e 
da instalação do edifício do interface rodoviário na Av. José Henriques Vareda? 

3. Há uma informação que integra não conformidades. O dirigente não emite parecer sobre 
isto, remete o processo. É nosso entendimento que tem que haver uma análise crítica ao 
projecto e os eventuais erros têm que ser corridos antes da aprovação dos projectos ou 
anteprojectos para que não tenham repercussões na fase posterior da execução.” 

 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que a rede de gás não é da Câmara mas a 
entidade é sempre informada aquando das intervenções. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que a Câmara comunica sempre às várias entidades quando vai 
intervir. Esta questão nunca pode vir dentro do projeto da Câmara porque não é da sua 
competência, mas há sempre o cuidado de avisar as entidades. 
Relativamente à informação técnica, referiu que todos os projetos que vêm à reunião são 
vistos pelos serviços, tendo solicitado à Dr.ª Inês Marrazes que explique este caso. 
 
A Dr.ª Inês Marrazes leu a página 3 da informação técnica, que confirma que o anteprojeto 
reúne todas as condições legais e regulamentares. 
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Discutida a informação, chegou-se à conclusão que havia inconformidades. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro sugeriu que se corrijam e que o processo venha à 
reunião com tudo certinho, para depois não se parar a obra e para não virem a apresentar 
trabalhos a mais. 
 
A Dr.ª Inês Marrazes disse que as lacunas são facilmente corrigidas e exigidas pela Câmara 
e fundamentou com a informação técnica. São propostas de melhorias. 
 
O Sr. Vereador José Luís entende que a deliberação devia ser mais completa, com aspetos 
técnicos que estão na informação. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que essas informações são enviadas com os documentos. 
 
O Sr. Vereador José Luís disse que isso é verdade, mas a deliberação é que fica na ata da 
reunião de Câmara. 
 
A Sr.ª Presidente pediu à Chefe da Divisão, Dr.ª Inês Marrazes, para que esta sugestão 
seja tida em conta em futuras deliberações. 
 
A Dr.ª Inês Marrazes informou ainda que os estudos geológicos das ruas adjacentes estão 
ali porque foram fornecidos pela Câmara e os projetistas tiveram que compatibilizar o projeto 
com eles. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
716 - Presente Informação n.º CS/59/2019, da Divisão de Gestão do Território, datada de 05 
de agosto de 2019, propondo a aprovação do Anteprojeto da Requalificação da Rua do Sol e 
Requalificação da Rua Professor Virgílio de Morais, ambas localizadas no centro da cidade, 
na freguesia e concelho da Marinha Grande.  
 
Os espaços públicos existentes têm vindo, ao longo dos últimos anos, a ser alvo de 
intervenção no sentido de eliminar obstáculos, melhorar as acessibilidades e resolver 
algumas questões relacionadas com acessibilidades viárias. Apesar do esforço que tem 
vindo a ser efetuado subsistem algumas questões que importa sanar, de forma a garantir a 
reabilitação do espaço público, visando nomeadamente a sua requalificação, segurança e 
melhoria do ambiente urbano. Pretende-se que estas áreas sejam reabilitadas, com vista a 
eliminar pontos de conflito, tornar o espaço mais aberto e aprazível e garantir a 
acessibilidade universal, através da remoção/eliminação de obstáculos e o ordenamento dos 
espaços com vista a uma correta articulação entre as funções pedonais e a funções viárias, 
de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006,de 8 de agosto, com as devidas 
alterações. 
 
Mais se informa, que estes Anteprojetos observam 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 c) 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  
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agosto, aprovar o Anteprojeto da Requalificação da Rua do Sol e Requalificação da 
Rua Professor Virgílio de Morais, localizadas no centro da cidade, na freguesia e 
concelho da Marinha Grande.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 
10. Req.º nº 1798/18, datado de 04/10/2018 - Proc.º n.º 421/18, datado de 04/10/2018 - 
Nuno Constantino Cardoso Filipe 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra não participou na discussão e votação deste assunto, tendo 
comunicado o seu impedimento, nos termos do artigo 69.º, n.º 1, alínea b) do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que o requerente é seu familiar. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
 
717 - Presente requerimento n.º 1798/18, registados em 2018/10/04, subscrito por Nuno 
Constantino Cardoso Filipe, com o NIF 207088136, residente na Rua Eng. Lopes Serra, n.º 
12, Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, constantes do 
processo camarário n.º 421/18, registado em 2018/10/04, referente ao pedido de 
licenciamento de obra de construção de uma moradia com obra de demolição quase 
total da moradia existente integrado no procedimento, licenciamento da obra de 
construção de muros e licenciamento (legalização) da obra de construção de dois 
edifícios anexos de uso complementar da moradia, no prédio urbano situado na Rua Eng. 
Lopes Serra, n.º 12, Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha 
Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 1933, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o n.º 1612. 
 
Presente parecer técnico datados de 2019/07/25, favorável sob a componente arquitetura. 
 
Após análise do pedido, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
1- DEFERIR, nos termos da alínea a) do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 155/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que 
aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o projeto de 
arquitetura, constante do processo camarário n.º 421/18, registado em 2018/10/04, 
referente ao pedido de licenciamento de obra de construção de uma moradia com obra 
de demolição quase total da moradia existente integrado no procedimento, 
licenciamento da obra de construção de muros e licenciamento (legalização) da obra 
de construção de dois edifícios anexos de uso complementar da moradia, no prédio 
urbano situado na Rua Eng. Lopes Serra, n.º 12, Praia da Vieira, freguesia de Vieira de 
Leiria, concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 1933, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 1612, 
apresentado por Nuno Constantino Cardoso Filipe, com o NIF 207088136, residente na 
Rua Eng. Lopes Serra, n.º 12, Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 
Marinha Grande. 
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2- Aceitar a cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 45,00 m2, 
destinada a passeio, situada ao longo da frente do prédio confinante com a Rua Eng. 
Lopes Serra, conforme descrição e configuração constante da peça gráfica “ 
Levantamento Topográfico (Cedência Para O Domínio Público), Desenho n.º 01.01”, 
entregue a coberto do requerimento n.º 1798/18, registado em 2018/10/04, ficando a 
emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação da certidão emitida 
pela Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 
3- Informar o requerente que deverá apresentar, no prazo de seis meses a contar da 
data da notificação da presente deliberação, os projetos das especialidades aplicáveis 
nos termos do n.º 4 do artigo 20.º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
11. Req.º nº 1043/19, datado de 17/06/2019 - Proc.º n.º 347/18, datado de 28/08/2018 - 
Leonel da Conceição Quintanilha 
 
718 - Presente requerimento n.º 1043/19, datado de 2019/06/17, constante do processo 
camarário n.º 347/18, subscrito por Leonel da Conceição Quintanilha, com o NIF 
133941850, residente em rua das Acácias, n.º 1, lugar de Comeira, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da “Legalização da alteração de 
uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, incluindo a obra de “Demolição de 
edificações existentes”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua das Acácias, lugar de 
Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 18981 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 8868. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/07/23, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da “Legalização da alteração de uma moradia unifamiliar e muros de 
vedação”, incluindo a obra de “Demolição de edificações existentes”, a incidir sobre 
um prédio urbano, sito na rua das Acácias, lugar de Comeira, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob 
o número 18981 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 8868, com o 
número de processo 347/18, com data de entrada em 2018/08/28, apresentado por 
Leonel da Conceição Quintanilha, com o NIF 133941850, residente em rua das Acácias, 
n.º 1, lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
 
1. Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura, dos projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE. 
2. Apresentação, em igual período, dos seguintes elementos: 

- Planta de Implantação contendo a delimitação e área do prédio inicial, área de 
cedência ao domínio público e delimitação e área final do mesmo; 
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- Corte CD elaborado de acordo com a indicação/orientação definida nas respetivas 
plantas. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
12. Req.º nº 1235/19, datado de 22/07/2019 - Proc.º n.º 511/18, datado de 28/11/2018 - 
Pedro Manuel de Figueiredo Franco, Hermelinda Fátima da Costa Silva Franco 
 
719 - Presentes requerimentos n.º 2144/18 e n.º 1235/19, registados em 2018/11/28 e em 
2019/07/22, respetivamente, constantes do processo camarário n.º 511/18, registado em 
2018/11/28, referente a pedido de licenciamento da obra de construção de uma moradia 
e muros e, integrado no procedimento, o licenciamento de demolição da moradia 
existente, no prédio urbano sito na Rua Álvaro Domingues, n.º 24, lugar das Cruzes, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 11502, 
descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 16074, 
apresentados por Pedro Manuel de Figueiredo Franco, com o NIF 124469116, e por 
Hermelinda Fátima da Costa Silva Franco, com o NIF 236726056, ambos residentes em 
321 Impasse Pombie, 64121 Serres Castet, França, com representação conferida a Edgar 
Nuno Lourenço Barbeiro, com o NIF 211324280, residente na Rua 25 de Abril, n.º 23, 
freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico, datado de 2019/07/23, a propor a aprovação do projeto de 
arquitetura com condicionalismos. 
 
Presente parecer técnico, datado de 2019/06/24, sob o alinhamento do muro e passeio e 
condições de 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 a) do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 155/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que 
aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o projeto de 
arquitetura, constante do processo camarário n.º 511/18, registado em 2018/11/28, 
referente a pedido de licenciamento da obra de construção de uma moradia e muros e, 
integrado no procedimento, o licenciamento de demolição da moradia existente, no 
prédio urbano sito na Rua Álvaro Domingues, n.º 24, lugar das Cruzes, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 11502, descrito 
na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 16074, apresentado 
por Pedro Manuel de Figueiredo Franco, com o NIF 124469116, e por Hermelinda 
Fátima da Costa Silva Franco, com o NIF 236726056, ambos residentes em 321 
Impasse Pombie, 64121 Serres Castet, França, com representação conferida a Edgar 
Nuno Lourenço Barbeiro, com o NIF 211324280, residente na Rua 25 de Abril, n.º 23, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, com condicionalismo de apresentação de: 
 
- Ficha de elementos estatísticos devidamente preenchida com os dados referentes à 
operação urbanística a realizar;  
- Peças gráficas e escritas contendo a caracterização da operação urbanística a 
realizar, alertando-se para as definições constantes nas alíneas a) a e) e g) do artigo 2.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, transcrevendo-se: 
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“Artigo 2.º  
Definições  

 
Para efeitos do presente diploma, entende-se por: 

a) «Edificação», a atividade ou o resultado da construção, reconstrução, ampliação, 
alteração ou conservação de um imóvel destinado a utilização humana, bem como 
de qualquer outra construção que se incorpore no solo com caráter de 
permanência;  

b) «Obras de construção», as obras de criação de novas edificações;  
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;  
d) «Obras de alteração», as obras de que resulte a modificação das características 
físicas de uma edificação existente, ou sua fração, designadamente a respetiva 
estrutura resistente, o número de fogos ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos 
materiais de revestimento exterior, sem aumento da área total de construção, da área 
de implantação ou da altura da fachada;  
e) «Obras de ampliação», as obras de que resulte o aumento da área de implantação, 
da área total de construção, da altura da fachada ou do volume de uma edificação 
existente;  
f) «Obras de conservação», as obras destinadas a manter uma edificação nas 
condições existentes à data da sua construção, reconstrução, ampliação ou alteração, 
designadamente as obras de restauro, reparação ou limpeza;  
g) «Obras de demolição», as obras de destruição, total ou parcial, de uma edificação 
existente;  
h) «Obras de urbanização», as obras de criação e remodelação de infraestruturas 
destinadas a servir diretamente os espaços urbanos ou as edificações, 
designadamente arruamentos viários e pedonais, redes de esgotos e de 
abastecimento de água, eletricidade, gás e telecomunicações, e ainda espaços verdes 
e outros espaços de utilização coletiva;  
(...)” 
 
2- Aceitar a cedência para domínio público da faixa de terreno com 24,30 m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a Rua Álvaro Domingues, conforme descrição e 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação, 
Arranjos Exteriores, Definitivo, Desenho n.º 10”, entregue a coberto do requerimento 
n.º 1235/19, registado em 2019/07/22, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação da certidão emitida Conservatória do Registo Predial, 
devidamente atualizada. 
 
3- Informar os interessados que devem apresentar, no prazo máximo de seis meses a 
contar da data da notificação, os Projetos das Especialidades aplicáveis, nos termos 
do disposto no n.º 4 do artigo 20º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
13. Req.º nº 1200/19, datado de 16/07/2019 - Proc.º n.º 459/18, datado de 29/10/2018 - 
Ribermold, Lda. 
 
720 - Presente pedido com o registo n.º 1200/19, datado de 16/07/2019, relativo ao 
licenciamento de ampliação e legalização de instalações de uma unidade industrial,  



 

Página 27 de 58 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 12/08/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
sita na rua da Marinha Pequena, nos prédios registados na Conservatória do Registo Predial 
da Marinha Grande sob os n.

os
 3624, 19414, 1683 e 1679, inscritos respetivamente na matriz 

predial urbana sob o artigo n.º 17268 e na matriz predial rústica sob os artigos 3411, 3934 e 
3935, todos da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 459/18, com data de entrada de 29/10/2018, apresentado por Ribermold 
Lda, com o NIPC 502 256 087, com sede na rua da Marinha Pequena, freguesia e concelho 
da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara de 
28/01/2019; 
 
Presente processo n.º 311/17, relativo à operação pretendida e apresentada pela requerente 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5/11, que estabeleceu o regime extraordinário de 
regularização de atividades económicas, o qual mereceu aprovação condicionada no âmbito 
da conferência decisória realizada a 8/05/2018, notificada pelo ofício n.º 565/18, de 
09/05/2018; 
 
Presente informação técnica, datada de 25/07/2019, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites; 
 
Presente informação técnica, datada de 29/07/2019, que refere encontrar-se o processo de 
licenciamento em condições de merecer aprovação. 
 
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 processo de licenciamento da 
ampliação e legalização de instalações de uma unidade industrial, sita na rua da 
Marinha Pequena, nos prédios registados na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob os n.

os
 3624, 19414, 1683 e 1679, inscritos respetivamente na 

matriz predial urbana sob o artigo n.º 17268 e na matriz predial rústica sob os artigos 
3411, 3934 e 3935, todos da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta 
o processo de licenciamento n.º 459/18, com data de entrada de 29/10/2018, 
apresentado por Ribermold Lda, com o NIPC 502 256 087, com sede na rua da Marinha 
Pequena, 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 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 – Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção 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. 
4 - Deve executar a totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como 
necessários ao bom acabamento da obra, nomeadamente no que respeita aos arranjos 
exteriores e à pavimentação do espaço confinante com a estrada de Pero Neto. 
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Delibera, igualmente, informar o requerente que o licenciamento industrial ficará 
condicionado ao cumprimento das medidas ambientais expressas na conferência 
decisória realizada a 08/05/2018 no âmbito do processo de regularização extraordinária 
n.º 311/17, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5/11, comunicada pelo ofício n.º 
565/18, de 09/05/2018. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
14. Req.º nº 1298/19, datado de 31/07/2019 - Proc.º n.º 204/18, datado de 30/05/2018 - 
Maria Rosa Ortigoso Marques 
 
721 - Presente pedido com o registo n.º 1298/19, datado de 31/07/2019, relativo ao 
licenciamento de construção de edifício habitacional composto por dois fogos, a erigir 
num terreno sito na rua do Pinhal, Trutas, no prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 15229 e omisso na matriz predial urbana, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 204/18, com 
data de entrada de 30/05/2018, apresentado por Maria Rosa Ortigoso Marques, com o NIF 
133 928 721, residente na rua Infante D. Henrique, n.º 8, 1º D.to, Marinha Grande, freguesia 
e concelho da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de 
câmara de 25/03/2019; 
 
Presente informação técnica, datada de 6/08/2019, que atesta encontrarem-se os projetos de 
especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 6/08/2019, 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 relativo ao licenciamento de 
construção de edifício habitacional composto por dois fogos, a erigir num terreno sito 
na rua do Pinhal, Trutas, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 15229 e omisso na matriz predial urbana, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 204/18, 
com data de entrada de 30/05/2018, apresentado por Maria Rosa Ortigoso Marques, 
com o NIF 133 928 721, residente na rua Infante D. Henrique, n.º 8, 1º D.to, Marinha 
Grande, 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 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 – Deve 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 
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efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de 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. 
 
 
15. Req.º nº 1268/19, datado de 26/07/2019 - Proc.º n.º 528/17, datado de 24/11/2017 - 
Cecília da Conceição de Sousa e Jorge Manuel de Figueiredo Rodrigues 
 
722 - Presente pedido com o registo n.º 1268/19, datado de 26/07/2019, relativo a 
licenciamento de alteração e ampliação de um edifício destinado a habitação unifamiliar, sito 
no n.º 4 da rua do Alto Alentejo, Trutas, no prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 9462 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
3460, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 528/17, com data de entrada de 24/11/2017, apresentado por Cecília da 
Conceição de Sousa, com o NIF 113 979 460, e por Jorge Manuel de Figueiredo 
Rodrigues, com o NIF 113 979 428, residentes na rua do Alto Alentejo, n.º 8, Trutas, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião 
de câmara de 12/03/2019; 
 
Presente informação técnica, datada de 6/08/2019, que atesta encontrarem-se os projetos de 
especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 6/08/2019, 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 
alteração e ampliação de um edifício destinado a habitação unifamiliar, sito no n.º 4 da 
rua do Alto Alentejo, Trutas, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial 
da Marinha Grande sob o n.º 9462 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
3460, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 528/17, com data de entrada de 24/11/2017, apresentado por Cecília 
da Conceição De Sousa, com o NIF 113 979 460, e por Jorge Manuel de Figueiredo 
Rodrigues, com o NIF 113 979 428, residentes na rua do Alto Alentejo, n.º 8, Trutas, 
freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar os requerentes do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverão, 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 deverão, 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 – Devem 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,  
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deverão efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de 
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. 
 
 
16. Req.º nº 1110/19, datado de 27/06/2019 - Proc.º n.º 137/18, datado de 18/04/2018 - 
Emílio José Jesus Rato 
 
723 - Presente pedido com o registo n.º 1110/19, datado de 27/06/2019, relativo a 
legalização de alterações efetuadas no edifício destinado a habitação e a serviços, sito na 
rua D. Fernando I, n.º 19, S. Pedro de Moel, no prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 19392 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
n.º 4419, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 137/18, com data de entrada de 18/04/2018, apresentado por Emílio José 
Jesus Rato, com o NIF 145 583 384, residente na avenida Dr. José Henriques Vareda, n.º 
102, Marinha Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura 
foi aprovado em reunião de Câmara de 03/09/2018; 
 
Presente informação técnica, datada de 29/07/2019, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade em condições de ser aceites; 
 
Presente informação técnica, datada de 6/08/2019, que atesta encontrar-se o processo de 
legalização 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 legalização de alterações 
efetuadas no edifício destinado a habitação e a serviços, sito na rua D. Fernando I, n.º 
19, S. Pedro de Moel, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 19392 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
4419, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 137/18, com data de entrada de 18/04/2018, apresentado por Emílio 
José Jesus Rato, com o NIF 145 583 384, residente na avenida Dr. José Henriques 
Vareda, n.º 102, Marinha Grande, 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. 
3 – Nos termos do artigo 94.º do RMEUMG, as obras nas praias do concelho são 
suspensas do dia 1 de julho até 31 de agosto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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17. Req.º nº 1329/19, datado de 05/08/2019 - Proc.º n.º 41/18, datado de 09/02/2018 - 
Lino Marques Afonso - Cabeça de Casal da Herança de 
 
724 - Presente pedido com o registo n.º 1329/19, datado de 5/08/2019, relativo a 
licenciamento e legalização da obra de alteração de edifício com dois fogos de 
habitação e legalização da obra de construção de três anexos, no prédio sito na Rua de 
Leiria, n.

os
 18 e 20, lugar de Barqueiro, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha 

Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 4600 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 6776-P, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 41/18, com data de entrada de 9/02/2018, apresentado por Lino Marques 
Afonso - Cabeça de Casal da Herança de, com o NIF 742033384, representado por Lina 
Maria Henriques Afonso Rodrigues, na qualidade de Cabeça-de-Casal, com o NIF 
210337699, com poderes de representação conferida por procuração a Marisa Sofia dos 
Santos Dinis, residente na Travessa Wenceslau de Morais, n.º 4 - 1ºA, Leiria, cujo projeto 
de arquitetura foi aprovado em reunião de câmara de 8/04/2019; 
 
Presente informação técnica, datada de 7/08/2019, que atesta encontrarem-se os projetos de 
especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 7/08/2019, 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 da obra de alteração de edifício com dois fogos de habitação e legalização 
da obra de construção de três anexos, no prédio sito na Rua de Leiria, n.

os
 18 e 20, 

lugar de Barqueiro, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 4600 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 6776-P, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 41/18, com data de entrada de 9/02/2018, apresentado por Lino 
Marques Afonso - Cabeça de Casal da Herança de, com o NIF 742033384, representado 
por Lina Maria Henriques Afonso Rodrigues, na qualidade de Cabeça-de-Casal, com o 
NIF 210337699, com poderes de representação conferida por procuração a Marisa 
Sofia dos Santos Dinis, residente na Travessa Wenceslau de Morais, n.º 4 - 1ºA, 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 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. 
 
 
18. Req.º nº 2141/18, datado de 27/11/2018 - Proc.º n.º 510/18, datado de 27/11/2018 - 
Fernando Guerra de Barros 
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725 - Presente pedido com o registo n.º 2141/18, datado de 27/11/2018, a solicitar 
informação prévia relativa à construção de um edifício destinado a indústria, a executar num 
terreno sito na rua do Conhecimento, Cumeiras, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 13801 e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo n.º 1076, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 510/18, com data de entrada de 27/11/2018, apresentado por Fernando 
Guerra de Barros, com o NIF 120 235 919, residente na rua da Panificadora, n.º 53, Embra, 
freguesia e concelho da Marinha Grande; 
 
Presente deliberação tomada em reunião de Câmara havida a 07/05/2019, na qual foi 
deliberado notificar o requerente, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 121º e 
122º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), concedendo-lhe 15 dias, antes de ser 
tomada a decisão final, para que referisse, por escrito, o que se lhe oferecesse sobre a 
proposta de indeferimento, ao abrigo 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, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, do seu 
pedido; 
 
Presente informação técnica, datada de 1/08/2019, na qual se refere que o prazo concedido 
para a apresentação de alegações, em sede de audiência prévia, foi ultrapassado, sem que 
o requerente apresentasse qualquer requerimento ou alegação referente ao presente 
processo. 
 
Após a análise do pedido, considerando que: 
 
1. - Sobre o presente pedido foi deliberado, em reunião de Câmara realizada a 07/05/2019, 
conceder 15 dias, em sede de audiência prévia, ao abrigo do disposto nos artigos 121º e 
122º do CPA para que o requerente apresentasse as alegações que entendesse face ao 
projeto de indeferimento do seu pedido de informação prévia; 
2. - Esta deliberação foi notificada pelo ofício n.º 516/19, de 10/05/2019, tendo sido 
rececionada a 17/05/2019; 
3. - O requerente tinha até ao dia 7/06/2019 para apresentar, em sede de audiência prévia, 
as alegações que entendesse pertinentes face ao projeto de indeferimento, o que não fez; 
4. - Mantêm-se na íntegra as questões que consubstanciaram o projeto de indeferimento do 
seu pedido; 
 
A Câmara delibera: 
 
Informar, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 16º do Regime Jurídico 
da Urbanização e da 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, NÃO 
SER VIÁVEL a construção de um edifício destinado a indústria, a executar no terreno 
sito na rua do Conhecimento, Cumeiras, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 13801 e inscrito na matriz predial rústica 
sob o artigo n.º 1076, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o 
pedido de informação prévia n.º 510/18, com data de entrada de 27/11/2018, 
apresentado por Fernando Guerra de Barros, com o NIF 120 235 919, residente na rua 
da Panificadora, n.º 53, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, por se 
verificar que o projeto apresentado viola o regulamento do PDM da Marinha no 
disposto na alínea c) do n.º 5 do seu artigo 10º, por não garantir as infraestruturas 
básicas, o disposto na alínea a) do n.º 2 do seu artigo 11º, por não assegurar um 
afastamento mínimo de 15 m das edificações às estremas, e o disposto no n.º 10 do  
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seu artigo 5º, ao apresentar um índice de construção bruto superior ao máximo 
admitido para o aglomerado urbano de Albergaria, sendo passível de indeferimento, ao 
abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24º do 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. 
 
Delibera, igualmente, informar que foi ultrapassado o prazo concedido no âmbito da 
audiência prévia concedida ao abrigo dos artigos 121º e 122º do CPA para 
apresentação das alegações que o requerente entendesse pertinentes face ao projeto 
de indeferimento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
19. Req.º nº 2290/18, datado de 21/12/2018 - Proc.º n.º 245/18, datado de 28/06/2018 - 
Joaquim Sousa Silva 
 
726 - Presente pedido com o registo n.º 2290/18, datado de 21/12/2019, a solicitar, ao abrigo 
do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 119º do Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEU), a redução ou a isenção da taxa 
relativa à operação urbanística de construção de uma estação de lavagem de veículos 
automóveis, a executar num terreno sito na estrada do Pero Neto, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 18168 e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo n.º 4419, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 245/18, com data de entrada de 28/06/2018, 
apresentado por Joaquim Sousa Silva, com o NIF 129 143 600, residente na rua dos 
Outeirinhos, n.º 115, Engenho, freguesia e concelho da Marinha Grande, cujo licenciamento 
foi deferido em reunião de Câmara de 1/07/2019. 
 
Presente informação técnica datada de 6/08/2019, que refere que o pedido não reúne as 
condições necessárias e suficientes para se adequar às normas constantes no RMEU, não 
sendo enquadrável no disposto na alínea d) do n.º 3 do seu artigo 119º, por se verificar que a 
cedência de terreno evocada não decorre da prossecução de atribuições municipais mas sim 
do cumprimento de normas e regulamentos aplicáveis aos projetos, propondo o seu 
indeferimento. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
NOTIFICAR o requerente, Joaquim Sousa Silva, com o NIF 129 143 600, residente na 
rua dos Outeirinhos, n.º 115, Engenho, freguesia e concelho da Marinha Grande, em 
sede de AUDIÊNCIA PRÉVIA, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 
121º e 122º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), concedendo-lhe 15 dias 
antes de ser tomada a decisão final, para que refira, por escrito, o que se lhe oferecer 
sobre a proposta de indeferimento, do seu pedido, referente à redução ou à isenção, 
solicitada nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 119º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEU), da 
taxa relativa à operação urbanística de construção de uma estação de lavagem de 
veículos automóveis, a executar num terreno sito na estrada do Pero Neto, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 18168 e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 4419, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, por se verificar que a cedência de terreno a que alude, decorre de 
imperativos legais e regulamentares, para garantir o cumprimento de normas e 
disposições aplicáveis aos projetos, designadamente no que se refere à largura  
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mínima dos passeios circundantes e à definição, por parte dos serviços municipais, de 
alinhamentos a respeitar no âmbito da operação urbanística respetiva, estabelecidas, 
respetivamente, nas normas técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas 
com mobilidade condicionada, publicadas em anexo ao Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 
de agosto, e ao abrigo do artigo 19º do RMEU, não decorrendo da necessidade de 
cedência ao Município para a prossecução de atribuições municipais. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
20. Req.º nº 1193/19, datado de 15/07/2019 - Proc.º n.º 245/18, datado de 28/06/2018 - 
Joaquim Sousa Silva 
 
727 - Presente pedido com o registo n.º 1193/19, datado de 15/07/2019, a solicitar o 
pagamento em prestações anuais durante um período de três anos da taxa relativa à 
operação urbanística de construção de uma estação de lavagem de veículos automóveis, a 
executar num terreno sito na estrada do Pero Neto, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 18168 e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo n.º 4419, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 245/18, com data de entrada de 28/06/2018, apresentado por Joaquim 
Sousa Silva, com o NIF 129143600, residente na rua dos Outeirinhos, n.º 115, Engenho, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, cujo licenciamento foi deferido em reunião de 
Câmara de 1/07/2019. 
 
Presente informação técnica datada de 6/08/2019, que refere que o pedido não reúne as 
condições necessárias e suficientes para se adequar às normas constantes no Regulamento 
Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, contrariando o 
disposto no n.º 1 e na alínea a) do n.º 2 do seu artigo 117º, propondo o seu indeferimento. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
NOTIFICAR o requerente, Joaquim Sousa Silva, com o NIF 129143600, residente na rua 
dos Outeirinhos, n.º 115, Engenho, freguesia e concelho da Marinha Grande, em sede 
de AUDIÊNCIA PRÉVIA, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 121º e 
122º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), concedendo-lhe 15 dias, antes 
de ser tomada a decisão final, para que este refira, por escrito, o que se lhe oferecer 
sobre a proposta de indeferimento, do seu pedido, referente ao pagamento em 
prestações anuais, durante um período de três anos, da taxa relativa à operação 
urbanística de construção de uma estação de lavagem de veículos automóveis, a 
executar num terreno sito na estrada do Pero Neto, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 18168 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo n.º 4419, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, por contrariar o disposto no n.º 1 e na alínea a) do n.º 2 do seu artigo 117º do 
Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande 
(RMEU), ao não apresentar qualquer fundamentação de facto ou de direito que possa 
enquadrar esta pretensão e por propor um prazo de pagamento que excede, no triplo, 
o prazo previsto para a realização da operação urbanística em causa. 
 
Delibera, igualmente, informar que o pagamento em prestações de uma taxa 
urbanística se encontra estabelecido e regulamentado no artigo 117º do RMEU, sendo 
que, de acordo com o n.º 4 deste artigo, o pagamento em prestações das taxas  
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depende de prévia prestação de garantia bancária, sobre os valores em dívida, 
acrescida de 5 % para despesas administrativas. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
21. Req.º nº 596/19, datado de 01/04/2019 - Proc.º n.º 467/17, datado de 20/10/2017 - 
Solo e Betão - Compra e Venda de Imóveis para Revenda e Construção Civil Lda 
 
728 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de “Construção de um edifício 
habitacional e muros de vedação”, a levar a efeito num prédio urbano sito na rua da Fé, 
lugar de Pedra de Cima, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20426, e inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo número 20294-P, para a qual foi emitido 
o Alvará de Obras de Construção n.º 88/18, datado de 2018/10/23. 
 
Presente requerimento pelo qual é solicitada a emissão de certidão comprovativa de que o 
edifício em causa, satisfaz os requisitos legais para a sua constituição em regime de 
Propriedade Horizontal, nos termos previstos no n.º 3 do art. 66.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/07/26, que atesta estarem 
preenchidos os requisitos legais necessários à sujeição do edifício ao Regime de 
Propriedade Horizontal. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara deliberou DEFERIR E MANDAR EMITIR a certidão requerida, para 
que o edifício possa ser submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, nos termos 
previstos no art. 1414.º e seguintes do Capítulo VI (Propriedade Horizontal) do Código 
Civil em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
22. Req.º nº 1250/19, datado de 27/04/2019 - Proc.º n.º 162/14, datado de 14/05/2014 - 
Maria Zília Pedrosa Martins Jesus 
 
729 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1250/19, datado de 27/04/2019 
apresentado por Maria Zília Pedrosa Martins Jesus, com o NIF 174979789, com morada 
em Rua da Serrada, n.º 8, Barqueiro freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha 
Grande, a solicitar a autorização de utilização para a fração “J” do edifício sito na Avenida 
Marginal, n.º 9, Praia da Vieira, destinada a serviços, objeto de legalização de obra de 
alteração, titulada pelo alvará de licença de legalização n.º 5/19, emitido em 12/03/2019, no 
âmbito do processo camarário n.º 162/14. 
 
Presente parecer técnico datado de 02/08/2019 bem como despacho do do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista no n.º 6 do art.º 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande. 
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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 à fração “J” do edifício sito em Avenida Marginal, n.º 
9, Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, 
propriedade de Maria Zilia Pedrosa Martins Jesus, com o NIF 174979789, com morada 
em Rua da Serrada, n.º 8, Barqueiro freguesia de Vieira de Leiria e concelho de 
Marinha Grande, com a seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 

Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra 

2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Carlos Duarte 

 
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. 
 
 
23. Req.º nº 1253/19, datado de 27/04/2019 - Proc.º n.º 264/19, datado de 27/04/2019 - 
Maria Adelina Pedrosa Guarda 
 
730 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1253/19, datado de 27/04/2019 
apresentado por Maria Adelina Pedrosa Guarda, com o NIF 116107456, com morada em 
Rua dos Eucaliptos, n.º 6, Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício sito na Rua dos Eucaliptos, n.º 8, freguesia e 
concelho de Marinha Grande cuja construção foi licenciada a no âmbito do processo 
camarário n.º 813/1973, subscrito por António de Oliveira Guarda, titulada pelo alvará de 
construção n.º 683, emitido em 20/08/173, com alterações licenciadas no âmbito do processo 
camarário n.º 1316/1973, tituladas pelo alvará de construção n.º 975, emitido em 10/12/1973. 
 
Presente parecer técnico datado de 06/08/2019, 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. 
 
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 dos Eucaliptos, n.º 8, freguesia 
e concelho de Marinha Grande, propriedade de Maria Adelina Pedrosa Guarda, com o 
NIF 116107456, com morada em Rua dos Eucaliptos, n.º 6, Ordem, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, com a seguinte composição: 
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1) Membros efetivos 

Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra 

2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Carlos Duarte 

 
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. 
 
 
24. Req.º nº 1196/19, datado de 15/07/2019 - Proc.º n.º 486/16, datado de 24/11/2016 - 
Marisa Isabel Pimenta Gomes 
 
731 - Presente processo referente ao pedido de licenciamento relativo à obra de demolição 
de habitação existente e construção de edifício de habitação unifamiliar, a que foi 
atribuído o número de processo camarário 486/16, incidente sobre um prédio sito na Rua das 
Flores, n.º 12, 14 e 16, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20229 e inscrito na matriz sob o artigo 
número 20126-P, objeto de deferimento final por deliberação camarária tomada na reunião 
de 07/06/2017, tendo sido titulada pelo alvará de licença de construção n.º 54/17, emitido em 
27/07/2017, cuja validade terminou em 26/01/2019, bem como requerimento a solicitar 
concessão de licença especial para conclusão de obra inacabada, apresentado por Marisa 
Isabel Pimenta Gomes, com o NIF 224316990, com morada no Largo da Alegria, n.º 14, 
freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica datada de 06/08/20198, sobre os condicionalismos que 
enquadram a intenção de declarar a caducidade da licença. 
 
Considerando que: 
 
- Por deliberação camarária tomada na reunião de 07/06/2017, foi o pedido de licenciamento 
relativo à obra de demolição de habitação existente e construção de edifício de 
habitação unifamiliar, a que foi atribuído o número de processo camarário 486/16, incidente 
sobre um prédio sito na Rua das Flores, n.º 12, 14 e 16, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
20229 e inscrito na matriz sob o artigo número 20126-P, objeto de deferimento final; 
 
- Através do requerimento n.º 1196/19, datado de 19/07/2019, vem a proprietária do prédio, 
Marisa Isabel Pimenta Gomes, com o NIF 224316990, com morada no Largo da Alegria, n.º 
14, freguesia e concelho de Marinha Grande, requerer uma licença especial para conclusão 
da obra, a qual apenas pode ser solicitada quando as obras já tenham atingido um elevado 
estado de execução, mas a licença haja caducado; 
 
- Pressupôs a requerente que a caducidade da licença já se operou automaticamente, pelo 
que considera-se estarem reunidas condições para a dispensa da sua audiência prévia pela  
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Câmara, conforme o disposto no artigo 124.º do CPA – Código do Procedimento 
Administrativo, que refere que a audiência dos interessados pode ser dispensada quando “os 
interessados já se tiverem pronunciado no procedimento sobre as questões que importem à 
decisão e sobre as provas produzidas”; 
 
A Câmara Municipal, verificando que na presente data se encontra ultrapassado o 
prazo previsto para a execução da obra titulada pelo alvará de licença de construção 
54/17, emitido em 27/07/2017, cuja validade terminou em 26/01/2019, sem que a obra se 
encontre concluída, no uso da competência conferida pelo nº 5 do referido artigo 71.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, delibera 
DECLARAR A CADUCIDADE do licenciamento relativo à obra de demolição de 
habitação existente e construção de edifício de habitação unifamiliar, a que foi 
atribuído o número de processo camarário 486/16, incidente sobre um prédio sito na 
Rua das Flores, n.º 12, 14 e 16, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20229 e inscrito na 
matriz sob o artigo número 20126-P, objeto de deferimento final por deliberação 
camarária tomada na reunião de 07/06/2017, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 3 
do mencionado artigo 71.º. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
25. Req.º nº 1196/19, datado de 15/07/2019 - Proc.º n.º 486/16, datado de 24/11/2016 - 
Marisa Isabel Pimenta Gomes 
 
732 - Presente processo referente ao pedido de licenciamento relativo à obra de demolição 
de habitação existente e construção de edifício de habitação unifamiliar, a que foi 
atribuído o número de processo camarário 486/16, incidente sobre um prédio sito na Rua das 
Flores, n.º 12, 14 e 16, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20229 e inscrito na matriz sob o artigo 
número 20126-P, objeto de deferimento final por deliberação camarária tomada na reunião 
de 07/06/2017, tendo sido titulada pelo alvará de licença de construção n.º 54/17, emitido em 
27/07/2017, cuja validade terminou em 26/01/2019; 
 
Presente pedido de concessão de licença especial para conclusão de obras inacabadas, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 88.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, registado sob o requerimento n.º 1196/19, datado de 19/07/2019, 
apresentado por Marisa Isabel Pimenta Gomes, com o NIF 224316990, com morada no 
Largo da Alegria, n.º 14, freguesia e concelho de Marinha Grande; 
 
Presente deliberação camarária a declarar a caducidade da licença por se encontrar 
ultrapassado o prazo previsto para a execução da obra titulada pelo alvará de obras de 
construção n.º 54/17, emitido em 27/07/2017, cuja validade terminou em 26/01/2019, sem 
que a obra se encontre concluída, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º 
do RJUE. 
 
Presente parecer dos serviços sobre o assunto, datado de 06/08/2019. 
 
Após análise da pretensão a Câmara Municipal delibera: 
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DEFERIR o pedido de licença especial para conclusão da obra ao abrigo do disposto 
no n.º 1 do artigo 88.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.136/2014, de 09/09, apresentado por Marisa Isabel Pimenta Gomes, com o NIF 
224316990, com morada no Largo da Alegria, n.º 14, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, em virtude das obras de construção de edifício de habitação unifamiliar, a que 
foi atribuído o número de processo camarário 486/16, incidente sobre um prédio sito 
na Rua das Flores, n.º 12, 14 e 16, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20229 e inscrito na 
matriz sob o artigo número 20126-P, terem já atingido um elevado grau de execução, 
não se vislumbrarem motivos que conduzam à determinação da demolição da 
edificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
26. Req.º nº 971/19, datado de 03/06/2019 - Proc.º n.º 161/17, datado de 24/04/2017 - 
Matosplas - Indústria de Plásticos, S.A. 
 
733 - Presente requerimento n.º 971/19, datado de 03/06/2019, subscrito por Matosplas - 
Indústria de Plásticos, S.A., titular do Processo de Obras n.º 106/08, com Alvará de 
Licença de Construção n.º 223/08, de 22/10/2008, referente ao Licenciamento de Obras de 
Urbanização, levado a efeito no prédio sito em Rua da Atalaia, freguesia de Moita e concelho 
de Marinha Grande, a solicitar a receção definitiva das obras de urbanização efetuadas, 
nomeadamente execução de passagem hidráulica inferior para águas pluviais. 
 
Presente Garantia Bancária n.º 518/2017-S, datada de 19 de Outubro de 2017, do Banco 
BIC Português, no montante inicial de 7.120,00€ (sete mil, cento e vinte euros), prestada 
para garantir a boa e regular execução das obras de urbanização executadas, 
nomeadamente, passagem hidráulica inferior para águas pluviais; 
 
Presente relatório da Comissão de Vistorias, e Auto de Vistoria, ambos datados de 
31/07/2019, referindo que é possível proceder à receção provisória das obras de urbanização 
em causa; 
 
Após análise da pretensão e do respetivo Auto de Receção Provisória, a Câmara 
deliberou aceitar a Receção Provisória das Obras de Urbanização supra referidas, 
nomeadamente, execução de passagem hidráulica inferior para águas pluviais, 
conforme auto anexo e MANDAR LIBERTAR o montante de € 6.408,00 (seis mil 
quatrocentos e oito euros), correspondente a 90% da caução prestada pela Garantia 
Bancária n.º 518/2017-S, datada de 19 de Outubro de 2017, do Banco BIC Português, 
no montante inicial de 7.120,00€ (sete mil, cento e vinte euros), como garante da boa e 
regular execução das respetivas obras de urbanização, designadamente, execução de 
passagem hidráulica inferior para águas pluviais, ficando retido o montante de € 
712,00 (setecentos e doze euros), até à receção definitiva das referidas Obras de 
Urbanização 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
27. Req.º nº 1173/19, datado de 10/07/2019 - Proc.º n.º 42/13, datado de 19/02/2013 - 
Ribermold Lda 
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As Sr.ªs Vereadoras do MpM referiram o seguinte: 
“Consultámos o processo. 
Pese embora o incumprimento da empresa em cumprir os requisitos no tempo devido tempo 
o parecer técnico é favorável. Dúvida: é possível haver excepções quando a entidade não 
cumpre os prazos? Por que razão a dirigente não diz sim nem não?”  
 
Foi explicado que se chegou à conclusão que a empresa cumpriu, mas não dentro do prazo, 
e os serviços detetaram isso. 
 
734 - Presente requerimento n.º 1173/19 apresentado por Ribermold Lda, em 10/07/2019, 
acompanhado de extratos de registos do Instituto de Segurança Social, IP, com vista à 
comprovação do cumprimento da alínea a) do n.º 1 da cláusula 3.ª, do Contrato de Apoio ao 
Investimento Industrial com o n.º 19/2013, que celebrou com este Município, que a obrigava 
a criar 4 postos de trabalho. 
 
Considerando que: 
 
- A sociedade Ribermold, Lda celebrou com este Município um Contrato de Apoio ao 
Investimento Industrial com o n.º 19/2013; 
- De acordo com a alínea a) do n.º 1 da cláusula 3.ª do mencionado contrato, a referida 
sociedade ficou obrigada a criar 4 postos de trabalho nas instalações, objeto do processo de 
licenciamento com o n.º 42/13 de que é titular; 
- De acordo, ainda, com o n.º 1 da cláusula 6.ª do mesmo contrato, as medidas de apoio ao 
investimento industrial estão sujeitas à condição de manutenção dos postos de trabalho 
contratualizados pelo período de um ano; 
- O prazo de um ano iniciou-se, tal como determina o n.º 2 da mesma cláusula 6.ª, na data 
do início efetivo da laboração da unidade industrial; 
- A data do início da laboração ocorreu no dia 19/09/2017, considerando a emissão do alvará 
de utilização com o n.º 77/16, em 05/07/2017; 
- De acordo com a declaração emitida pelo Instituto de Segurança Social, IP., que a 
interessada juntou aquando do pedido de apoio ao investimento industrial, em 12/04/2013 
possuía ao seu serviço 72 trabalhadores; 
- Nos termos do extrato de registo emitido pelo Instituto de Segurança Social, IP, respeitante 
ao período compreendido entre 01/09/2017 e 30/09/2017, apresentada, através do 
requerimento com registo de entrada n.º 1173/19, em setembro de 2017, a interessada 
mantinha, ao seu serviço, 91 trabalhadores, número superior ao que possuía no mês de abril 
de 2017, que era de 72; 
- Nos termos do extrato de registo emitido pelo Instituto de Segurança Social, IP, respeitante 
ao período compreendido entre 01/08/2018 e 31/08/2018, apresentada, através do 
requerimento com registo de entrada n.º 1173/19, em setembro de 2017, a interessada 
mantinha, ao seu serviço, 90 trabalhadores; 
- A interessada cumpriu as condições acordadas, ao manter durante o período a que estava 
obrigada, os 4 postos de trabalho a que se tinha vinculado, tendo mesmo ultrapassado esse 
número, dado que no mês de agosto de 2018, tinha, ao seu serviço, mais 19 trabalhadores 
do que aqueles que possuía quando solicitou a concessão de benefícios. 
 
Terminado o período de vigência do contrato de apoio ao investimento industrial, com 
o n.º 19/2013, celebrado entre o Município e Ribermold Lda, com o NIPC 502256087 e 
sede na rua da Marinha Pequena, freguesia e concelho da Marinha Grande, a Câmara 
Municipal delibera considerar cumprida a obrigação, estipulada no n.º 1 da cláusula 3.ª 
do referido contrato de apoio, de criação de 4 postos de trabalho, bem como a 
obrigação estipulada no n.º 1 da cláusula 6.ª do mesmo, de manutenção dos postos de 
trabalho a que a mesma se encontrava obrigada a criar, por força da alínea a) do n.º 1  
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da mencionada cláusula 3.ª do contrato em apreço, dando por concluído o processo 
de concessão de benefícios, em contrapartida da realização de investimentos 
industriais e subsequente criação de 4 postos de trabalho, por parte da referida 
sociedade. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
28. Req.º nº 830/19, datado de 13/05/2019 - Proc.º n.º 459/18, datado de 29/10/2018 - 
Ribermold, Lda. 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente pedido com registo de entrada n.º 830/19, de 13-05-2019, em nome de Ribermold, Lda, com sede na Rua 

da Marinha Pequena, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, titular do processo de licenciamento de ampliação 
e legalização de instalações de uma unidade industrial, com o n.º 459/18, sito na Rua acima referida, n.º 22, 
referente à sujeição da dita operação urbanística ao quadro de benefícios previstos no Programa de Apoio ao 
Emprego e Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande, que se dá por reproduzido. 
Presente minuta do contrato de apoio ao emprego e empreendedorismo, a celebrar entre a interessada e o 
Município da Marinha Grande. 
Presente informação técnica datada de 21-01-2019 referente ao cálculo das taxas devidas pela realização da 
operação urbanística. 
A afirmação da Marinha Grande como um concelho economicamente desenvolvido, que constitui uma referência 
nacional e internacional, impõe que o Município da Marinha Grande acompanhe esse impulso e contribua, de forma 
efetiva, para que a atividade económica beneficie das melhores condições para investir e se desenvolver. 
O momento atual, de relançamento da economia, impõe que o Município adote políticas de apoio ao investimento, 
que favoreçam a sua concretização rápida e sustentada em parâmetros de natureza social, designadamente criação 
de postos de trabalho. 
O Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande visa, no âmbito das 
atribuições municipais, incentivar os empreendedores a investirem no concelho da Marinha Grande e, 
simultaneamente, a criarem emprego. 
A redução ou isenção de taxas, devidas pela realização de operações urbanísticas, dirige-se aos investimentos de 
reconhecido interesse social e económico municipal e é graduada em função do número de postos de trabalho a 
criar. 
O artigo 119, n.º 3, alínea f), do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização do Município da Marinha 
Grande, concede à Câmara Municipal a competência para deliberar sobre a isenção ou redução das taxas devidas 
pela realização de operações urbanísticas destinadas a indústrias que sejam reconhecidas como de especial 
interesse social e económico. 
Adequa-se, claramente, aos conceitos previstos naquela norma regulamentar a concessão de benefícios, que visam 
fomentar, na medida do possível, a criação de emprego e o desenvolvimento económico, assim como a instalação 
de novas unidades industriais. 
No caso em apreço a entidade requerente assumiu o compromisso de criar 16 postos de trabalho, na unidade 
industrial objeto de ampliação e legalização. Encontra-se, assim, preenchido o pressuposto de aplicação do 
mencionado programa. Nestes termos o pedido está enquadrado no patamar que confere isenção do pagamento 
das taxas urbanísticas, identificadas na informação anexa à presente deliberação. 
 
A Câmara Municipal delibera, em conformidade com as regras constantes do Programa de Apoio ao 
Emprego e Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande e com o artigo 119.º, n.º 3, alínea f), do 
Regulamento da Edificação e da Urbanização do Município da Marinha Grande, aprovar a inclusão da 
operação urbanística de licenciamento da ampliação e legalização de instalações de uma unidade industrial, 
sita na Rua da Marinha Pequena, n.º 22, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, aprovada por deliberação 
camarária datada de 12-08-2019, cujo processo tramitou sob o n.º 459/18, em nome Ribermold, Lda, com 
sede na Rua da Marinha Pequena, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, no âmbito do citado Programa 
de Apoio ao Emprego e ao Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande e, consequentemente, 
conceder-lhe a isenção do pagamento das taxas devidas pela referida operação urbanística. 
 
Mais delibera aprovar a Minuta de Contrato de Apoio a celebrar no âmbito do Programa de Apoio ao 
Emprego e Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande, que se anexa e faz parte integrante da 
presente deliberação. 
 
 

PROGRAMA DE APOIO AO EMPREGO E EMPREENDEDORISMO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 
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MINUTA DE CONTRATO DE APOIO  

 
 

I. Considerandos 
 
Considerando que a afirmação da Marinha Grande como um concelho economicamente desenvolvido, que constitui 
uma referência nacional e internacional, impõe que o Município acompanhe esse impulso e contribua de forma 
efetiva para que a atividade económica beneficie das melhores condições para investir e se desenvolver; 
Considerando que o Município deve afirmar-se como um parceiro ativo na criação de condições para a realização de 
investimentos privados, com repercussão direta no desenvolvimento económico e social do concelho; 
Considerando que o Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande visa 
incentivar os empreendedores a investirem no concelho da Marinha Grande e simultaneamente a criarem emprego; 
Considerando que num período em que é expectável um acréscimo de procedimentos de controlo prévio de 
operações urbanísticas, cumulado com a realização de novos investimentos produtivos, esta autarquia não pode 
deixar de se associar, no quadro das suas atribuições, ao esforço privado que a todos beneficia; 
 
 
II. Outorgantes 

Entre 
 

Primeiro Outorgante: Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira na qualidade de Presidente da Câmara Municipal e 
em representação do MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, NIPC 505 776 758, com sede na Praça Guilherme 
Stephens, Marinha Grande, 
 
e 
 
Segundo Outorgante:……., na qualidade de ………….., e em representação de RIBERMOLD, LDA, com sede na 
Rua da Marinha Pequena, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, adiante referenciada como investidor. 
 
É celebrado o presente contrato, nos seguintes termos: 
 
 
III. Cláusulas 
 

Cláusula 1.ª – Objeto 
O presente contrato tem por objeto a contratualização de benefícios em contrapartida da realização de 
investimentos industriais e subsequente criação de postos de trabalho. 
 

Cláusula 2.ª – Âmbito  
O presente contrato concretiza o Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho da Marinha 
Grande e é celebrado no âmbito do processo de licenciamento da ampliação e legalização de instalações de uma 
unidade industrial, que tramitou sob o n.º 459/18, em nome do investidor. 
 

Cláusula 3.ª – Obrigações do investidor 
1. O investidor obriga-se a:  
a) Criar 16 postos de trabalho nas instalações objeto do processo de licenciamento; 
b) Prestar toda a informação que lhe seja requerida, pelo Município da Marinha Grande, no âmbito da fiscalização 

do presente contrato; 
c) Apresentar, no prazo de um mês, a contar da data de início efetivo da laboração da unidade industrial, 

declaração emitida pelos serviços de segurança social que ateste o cumprimento da alínea a); 
2. Para os efeitos da alínea c) presume-se o início de laboração no prazo de 45 dias seguidos a contar da data 
de emissão do alvará de autorização de utilização. 
3. Atualmente o investidor dispõe, no total, de 94 postos de trabalho na unidade industrial objeto de ampliação.  
 

Cláusula 4.ª – Benefício 
1. Face ao número de postos criados o investidor fica isento do pagamento das taxas devidas pela realização da 
operação urbanística. 
2.O benefício é concedido ao abrigo do disposto na alínea f), do n.º 3, do artigo 119.º, do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização. 
 

Cláusula 5.ª - Outros benefícios  
1.O investidor goza, se necessário, de isenção da taxa devida por ocupação de espaço público, durante o período 
estritamente necessário à execução da operação urbanística. 
2.O investidor não suporta os encargos relativos à execução dos ramais domiciliários de água e de águas residuais, 
se estes se revelarem necessários no presente âmbito. 
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Cláusula 6.ª – Condição 
1.As medidas de apoio ao emprego e empreendedorismo, objeto do presente contrato, estão sujeitas à condição de 
manutenção dos postos de trabalho contratualizados pelo período de um ano. 
2.O prazo de um ano inicia-se na data de início efetivo de laboração da unidade industrial e, na falta daquela, no 
termo do prazo a que se refere o n.º 2, da cláusula 3.ª.  

 
Cláusula 7.ª – Fiscalização 

O cumprimento do presente contrato pode ser fiscalizado pelo Município da Marinha Grande, com vista à verificação 
do respeito de todas as obrigações assumidas pelo investidor. 
 

Cláusula 8.ª – Incumprimento 
1.A não comprovação ou a redução do número de postos de trabalho contratualizados implica o pagamento do 
montante correspondente à redução de taxas concedida, acrescido de juros de mora à taxa legal. 
2.O incumprimento de qualquer das obrigações assumidas pelo investidor, no âmbito do presente contrato, implica o 
pagamento do montante correspondente à redução concedida, acrescido de juros de mora à taxa legal. 
3.A verificação do disposto nos números anteriores impede as empresas incumpridoras de beneficiarem de 
quaisquer medidas de apoio ao emprego e empreendedorismo pelo prazo de dois anos. 
4.O investidor reconhece, em caso de incumprimento das obrigações assumidas no presente contrato e para os 
devidos efeitos legais, o crédito do Município da Marinha Grande, no montante indicado na cláusula quarta. 
 

Cláusula 9.ª – Vigência 
O presente contrato produz efeitos a partir da data da sua celebração.  
 
O Primeiro Outorgante 
O Segundo Outorgante” 

 
 
Sobre este ponto, a Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Este processo tem um despacho da Dr.ª Inês, datado de 7 de agosto: “À Dr.ª Madalena 
para apreciação e emissão parecer”. Onde está o parecer em apreço? 

O que aparece no processo é uma informação do Arqt.º Fava a calcular as taxas. Há ainda 
uma proposta de deliberação e um contrato. Quem fez este contrato e esta proposta de 
deliberação?” 
 
A Dr.ª Inês Marrazes disse que o parecer não existe, uma vez que o parecer técnico está 
consubstanciado na proposta de deliberação e no contrato. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que volta a colocar a questão, porque não irá 
votar este processo sem o parecer técnico e sem saber quem se responsabiliza pelo 
contrato. 
 
A Sr.ª Presidente anunciou que retira o ponto, face às dúvidas da Sr.ª Vereadora, e que o 
processo virá à próxima reunião, com o parecer técnico. 
 
Esta decisão mereceu a concordância de todos os Srs. Vereadores. 
 
 
29. E/7343/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - EDP, S.A. 
 
735 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/7343/2019, datado de 
02/072/2019, apresentado por EDP – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A., com o NIPC 
504394029, com ocupação de espaço público para abertura de vala para realização de 
trabalhos em subsolo, referentes à execução de uma baixada de energia elétrica, a levar a 
cabo na Avenida 1.º de Maio, freguesia e concelho de Marinha Grande, numa extensão de 
cerca de 32,00 metros. 
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Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 24/07/2019, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido pelo Vereador do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente da Câmara 
Municipal, por despacho de 03/11/2017. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a Câmara 
Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do 
RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à execução de uma baixada 
de energia elétrica, apresentado por EDP Distribuição – Energia, S.A., com o NIPC 
504394029, a levar a cabo na Avenida 1º de Maio, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 
a) A reposição dos pavimentos deve ser executada com materiais de características e 

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

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

c) Deverão contactar previamente os serviços da Divisão de Infraestruturas e 
Serviços Urbanos, para acompanhamento da execução dos trabalhos. 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
30. E/5984/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural - GALP ENERGIA 
 
736 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/5984/2019, datado de 
28/05/2019, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por GALP 
ENERGIA, com o NIPC 504499777, para abertura de vala para realização de trabalhos em 
subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em 
Rua das Campaínhas, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 17/06/2019, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 28/06/2019 pelo Sr. Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente 
da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo do Sr. Vereador do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na 
alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e  
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Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua das Campaínhas, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 

a) A reposição dos pavimentos deve ser executada com materiais de 
características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara Municipal 
exigir a utilização de material de reposição novo, quando considere 
necessário.  

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
31. E/5538/2019 - Pedido de substituição de um apoio na Travessa da Lota, Praia da 
Vieira - EDP, S.A. 
 
737 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/5538/2019, datado de 
15/05/2019, apresentado por EDP – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A., com o NIPC 
504394029, com ocupação de espaço público para identificação de um local na via publica 
com vista à instalação de um poste de apoio, a levar a cabo na Travessa da Lota, Praia da 
Vieira, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 19/07/2019, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 02/08/2019 pelo Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente 
da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a Câmara 
Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do 
RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Informar a entidade que a colocação do poste junto ao poste da PT não garante a 
iluminação pública adequada da Travessa da Lota. Assim, de forma a garantir a 
iluminação pública adequada desta artéria o único local que nos pareceu viável foi no 
lado esquerdo da concordância do Largo da Lota com a Travessa da Lota. Para a  
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execução desta alteração é necessário fazer uma travessia subterrânea desde o local 
do poste atual até ao poste a montar. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 
 
 

32. Admissão de candidatura para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza cultural - Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura – Beneficiação 
da cozinha da sede 
 
738 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho n.º 13/2019 de 1 de fevereiro de 2019 da 
Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, relativa à candidatura a seguir 
mencionada, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 
 
 
 

 
Considerando: 
 Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido 

de apoio e consequente admissão ou exclusão, não interferindo na definição dos apoios 
ou benefícios a conceder, conforme definido nos nºs 4 e 5, do artigo 13º do Regulamento; 

 Que nos termos do n.º 6 do artigo 13.º do regulamento, só são admitidas as candidaturas 
que tiverem obtido uma pontuação global igual ou superior a 25 pontos; 

 Que as candidaturas admitidas ficam selecionadas para a fase de definição do tipo de 
apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente, conforme o disposto pelo n.º 5 do artigo 14.º e n.º 1 do artigo 15.º 
do regulamento, estando o mesmo limitado pela previsão em rubrica orçamental própria e 
pelas disponibilidades financeiras reais, em função dos compromissos totais assumidos 
pela entidade concedente, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;  

 Que é proposto pela comissão de apreciação das candidaturas a Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, relatório e 
grelhas de avaliação com a pontuação parcial e classificação final, bem como cópia do 
despacho de nomeação da comissão de avaliação em anexo. 

 Que nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento, a decisão final sobre a exclusão 
e admissão de candidaturas é tomada pela Câmara Municipal; 

 
Propõe-se, atendendo à classificação final obtida em sede de avaliação, a ADMISSÃO da 
candidatura abaixo referidas: 
 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO TIPO CANDIDATURA 

E/8740/2018-B de 26 
de setembro de 2018 

Cultural 
Sociedade Desportiva e Recreativa 

Pilado e Escoura 
Beneficiação da cozinha 

da sede 
Infraestruturas 
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A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda 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 acima referida, 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 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções das Sr.ªs 
Vereadoras do MpM, Ana Alves Monteiro e Patrícia Jorge, 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. 
 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8740/2018-B de 26 
de setembro de 2018 

Cultural 
Sociedade Desportiva e Recreativa 

Pilado e Escoura 
Beneficiação da cozinha 

da sede 

 
27,4 pontos 
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33. Admissão de candidatura para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza cultural - Sport Operário Marinhense - Beneficiação e conservação da galeria 
e sala de apoio 
 
739 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho n.º 13/2019 de 1 de fevereiro de 2019 da 
Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, relativa à candidatura a seguir 
mencionada, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 
 
 

 
Considerando: 
 Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido 

de apoio e consequente admissão ou exclusão, não interferindo na definição dos apoios 
ou benefícios a conceder, conforme definido nos nºs 4 e 5, do artigo 13º do Regulamento; 

 Que nos termos do n.º 6 do artigo 13.º do regulamento, só são admitidas as candidaturas 
que tiverem obtido uma pontuação global igual ou superior a 25 pontos; 

 Que as candidaturas admitidas ficam selecionadas para a fase de definição do tipo de 
apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente, conforme o disposto pelo n.º 5 do artigo 14.º e n.º 1 do artigo 15.º 
do regulamento, estando o mesmo limitado pela previsão em rubrica orçamental própria e 
pelas disponibilidades financeiras reais, em função dos compromissos totais assumidos 
pela entidade concedente, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;  

 Que é proposto pela comissão de apreciação das candidaturas a Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, relatório e 
grelhas de avaliação com a pontuação parcial e classificação final, bem como cópia do 
despacho de nomeação da comissão de avaliação em anexo. 

 Que nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento, a decisão final sobre a exclusão 
e admissão de candidaturas é tomada pela Câmara Municipal; 

 
 
Propõe-se, atendendo à classificação final obtida em sede de avaliação, a ADMISSÃO da 
candidatura abaixo referidas: 
 

 
 

 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda 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 acima referida, ficando a mesma selecionada para a  

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO TIPO CANDIDATURA 

E/8346/2019 de 24 
de julho de 2019 

Cultural Sport Operário Marinhense 
Beneficiação e conservação da 

galeria e sala de apoio 
Infraestruturas 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8346/2019 de 24 
de julho de 2019 

Cultural Sport Operário Marinhense 
Beneficiação e conservação da 

galeria e sala de apoio 
29 pontos 
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fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções das Sr.ªs 
Vereadoras do MpM, Ana Alves Monteiro e Patrícia Jorge, 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. 
 
 
34. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – Área 
cultural - Sport Operário Marinhense - Beneficiação e conservação da galeria e sala de 
apoio 
 
740 - Presente deliberação de 12 de agosto de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea o) 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 
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do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas 
da entidade concedente:  
 
Apoio a infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8346/2019 de 24 
de julho de 2019 

501417702 Sport Operário Marinhense 
Beneficiação e conservação 
da galeria e sala de apoio 

29 pontos 
 

 
Presente informação com n.º de registo I/1610/2019 de 2 de agosto, 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 beneficiação e conservação 
da galeria e sala de apoio. 
 
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/169; 
 
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 o) do nº 1, do artº 33 da Lei nº 75/2013 de 12 de 
setembro e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e 
Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
delibera conceder o seguinte apoio financeiro: 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/8346/2019 de 24 
de julho de 2019 

501417702 
Sport Operário 

Marinhense 

Beneficiação e 
conservação da 
galeria e sala de 

apoio 

 
29 pontos 

 
2018/A/169     26.726,67€ 
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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 das Sr.ªs 
Vereadoras do MpM, Ana Alves Monteiro e Patrícia Jorge, 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. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

 
 
35. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza desportiva 2019 - Clube Desportivo Moitense - 5ª corrida à lebre 
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741 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal da 
Marinha Grande, n.º 13/2019, de 01 de fevereiro de 2019, relativa às candidaturas a seguir 
mencionadas, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 
 
 

 
Considerando: 
 
 Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido 

de apoio e consequente admissão ou exclusão, não interferindo na definição dos apoios 
ou benefícios a conceder, conforme definido nos nºs 4 e 5, do artigo 13º do Regulamento; 

 Que nos termos do n.º 6 do artigo 13.º do regulamento, só são admitidas as candidaturas 
que tiverem obtido uma pontuação global igual ou superior a 25 pontos; 

 Que as candidaturas admitidas ficam selecionadas para a fase de definição do tipo de 
apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente, conforme o disposto pelo n.º 5 do artigo 14.º e n.º 1 do artigo 15.º 
do regulamento, estando o mesmo limitado pela previsão em rubrica orçamental própria e 
pelas disponibilidades financeiras reais, em função dos compromissos totais assumidos 
pela entidade concedente, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;  

 Que é proposto pela comissão de apreciação das candidaturas a Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, relatório e 
grelhas de avaliação com a pontuação parcial e classificação final, bem como cópia do 
despacho de nomeação da comissão de avaliação em anexo. 

 Que nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento, a decisão final sobre a exclusão 
e admissão de candidaturas é tomada pela Câmara Municipal; 

 
Propõe-se, atendendo à classificação final obtida em sede de avaliação, a ADMISSÃO das 
candidaturas abaixo referidas: 
 
 

 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda 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 e excluir as candidaturas acima referidas, ficando as admitidas 
selecionadas para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em 
função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/7567/2019 Desporto CLUBE DESPORTIVO MOITENSE 5ª CORRIDA À LEBRE Pontual 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/7567/2019 Desporto CLUBE DESPORTIVO MOITENSE 5ª CORRIDA À LEBRE 31,5 
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Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções das Sr.ªs 
Vereadoras do MpM, Ana Alves Monteiro e Patrícia Jorge, 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. 
 
 
36. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Clube 
Desportivo Moitense - 5ª corrida à lebre 
 
As Sr.ªs Vereadoras do MpM referiram o seguinte: 
“- Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
- A associação diz que o orçamento é de 4.370,00€, pede apoio à Câmara de 2.300,00€ e a 
atribuição é de 600,00€ - 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  
 



 

Página 54 de 58 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 12/08/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos que tanto prejudicam as 
associações. 
- Abstenção com declaração de voto.” 
 

 
742 - Presente deliberação de 12 de agosto 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, na redação 
atual 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/7567/2019  501216049 
CLUBE DESPORTIVO 

MOITENSE 
5ª CORRIDA À LEBRE 31,5 

 
Presente informação com registo I/1583/2019, de 30 de julho de 2019, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade CLUBE DESPORTIVO MOITENSE preenche os requisitos previstos no art.º 
6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a organização do 
evento designado por “5ª CORRIDA À LEBRE”. 
 
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  com redação dada pela lei 
50/2018, 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/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.  
 



 

Página 55 de 58 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 12/08/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 21 

 
 
 
 
 
 
 
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, com redação dada pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, 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 das Sr.ªs 
Vereadoras do MpM, Ana Alves Monteiro e Patrícia Jorge, 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. 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/7567/2019  501216049 
CLUBE DESPORTIVO 

MOITENSE 
5ª CORRIDA À 

LEBRE 
31,5 2018/A/189 600,00€ 
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37. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Clube 
Desportivo Moitense - 68º circuito de ciclismo da Moita 
 
As Sr.ªs Vereadoras do MpM referiram o seguinte: 
“- Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
- A associação diz que o orçamento é de 9.842,79€, pede apoio à Câmara de 5.000,00€ 
acrescido da taxa de 35% para os prémios de presença, 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.” 
 

 
743 - 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, 
com redação dada pela lei 50/2018 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/8968/2018  501216049 
CLUBE DESPORTIVO 

MOITENSE 
68º CIRCUITO DE CICLISMO 

DA MOITA 
35,3 

 
Presente informação com registo I/1544/2019, de 23 de julho de 2019, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade CLUBE DESPORTIVO MOITENSE preenche os requisitos previstos no art.º 
6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a organização do 
evento designado por “68º CIRCUITO DE CICLISMO DA MOITA”. 
 
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 com redação dada pela lei 
50/2018, 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/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, com redação dada pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, 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 das Sr.ªs 
Vereadoras do MpM, Ana Alves Monteiro e Patrícia Jorge, 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  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/8968/2018  501216049 
CLUBE 

DESPORTIVO 
MOITENSE 

68º CIRCUITO DE 
CICLISMO DA 

MOITA 
35,3 2018/A/189 5.000,00€ 
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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. 
 

 

 
 





E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 17:50 horas. 
 

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

 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


