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

 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

 Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

 Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

 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.  

    
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. João Carlos Gomes de Sousa – pretende falar sobre o PC n.º 446/2017 – edifício da Rua Dr. 
Pedro Viana. 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Aprovação da ata n.º 15, da reunião ordinária do dia 17 de junho de 2019 
2. Aprovação da ata n.º 16, da reunião extraordinária do dia 24 de junho de 2019 
3. Aprovação da ata n.º 17, da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2019 
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GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

4. Proposta de Celebração de Protocolo - Parceria de Constituição de um “Living Lab da 
Indústria do Futuro” na Marinha Grande, composta pelo Município da Marinha Grande, Altice 
Portugal, Centimfe e Politécnico de Leiria 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

5. Resumo de Tesouraria do dia 27 de agosto de 2019 

 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

6. Empreitada de: Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Picassinos, 
Pedrulheira e Tojeira- Fase 2 - Concurso público n.º 15/2019 - Adjudicação 
 
 
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. Proposta de suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande e 
estabelecimento de medidas preventivas - Böllinghaus, Steel, S.A.- Parecer favorável da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

9. Req.º nº 873/19, datado de 17/05/2019 - Proc.º n.º 80/19, datado de 04/03/2019 - Joana 
Salomé Fernandes Marques, Maria Isabel do Vale Vieira e Miguel Joaquim Vieira Marques 
10. Req.º nº 1160/19, datado de 08/07/2019 - Proc.º n.º 242/19, datado de 08/07/2019 - Zulmira 
Joaquina Duarte 
11. Req.º nº 413/19, datado de 28/02/2019 - Proc.º n.º 76/19, datado de 28/02/2019 - 
Medidajustada - Construção Civil, Unipessoal, Lda. 
12. Req.º nº 414/19, datado de 28/02/2019 - Proc.º n.º 77/19, datado de 28/02/2019 - 
Medidajustada - Construção Civil, Unipessoal, Lda. 
13. Req.º nº 1357/19, datado de 08/08/2019 - Proc.º n.º 441/13, datado de 26/11/2013 - Vera Luci 
Mendes Vinagre Ferreira Artilheiro 
14. Req.º nº 1354/19, datado de 07/08/2019 - Proc.º n.º 104/19, datado de 20/03/2019 - Maria 
Celeste Batista Dias Fernandes Neves e Augusto Batista Dias 
15. Req.º nº 1010/19, datado de 07/06/2019 - Proc.º n.º 205/19, datado de 07/06/2019 - Tubofuro 
- Tubos em PVC S.A. 
16. Req.º nº 1208/19, datado de 16/07/2019 - Proc.º n.º 492/18, datado de 20/11/2018 - 
Esmeraldo Rosa Prudêncio 
17. Req.º nº 1352/19, datado de 07/08/2019 - Proc.º n.º 359/18, datado de 05/09/2018 - Pereira 
Costa & Gameiros, Lda. 
18. Req.º nº 1175/19, datado de 10/07/2019 - Proc.º n.º 411/14, datado de 19/11/2014 - Albérico 
Baptista de Sousa 
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19. Req.º nº 1174/19, datado de 10/07/2019 - Proc.º n.º 96/07, datado de 06/02/2007 - Morgado 
Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda. 
20. Req.º nº 1333/19, datado de 06/08/2019 - Proc.º n.º 496/18, datado de 21/11/2018 - Mário 
Carvalheiro da Cruz e Maria Cristina Guerra Luís da Cruz 
21. Req.º nº 1385/19, datado de 14/08/2019 - Proc.º n.º 248/19, datado de 12/07/2019 - 
Megatechind - Indústrias Marinha Grande, Lda 
22. Req.º nº 1361/19, datado de 09/08/2019 - Proc.º n.º 89/19, datado de 12/03/2019 - Micaela 
Margarida da Silva Delgado 
23. Req.º nº 1311/19, datado de 01/08/2019 - Proc.º n.º 13/18, datado de 17/01/2018 - Luís 
Miguel Rodrigues Sapateiro 
24. Req.º nº 1068/19, datado de 19/06/2019 - Proc.º n.º 419/18, datado de 03/10/2018 - Rifarta - 
Construção Civil, Lda. 
25. Req.º nº 2266/18, datado de 19/12/2018 - Proc.º n.º 536/18, datado de 19/12/2018 - Ermelino 
Simões Neto e Tânia Patrícia Simões Neto 
26. Req.º nº 1464/17, datado de 18/08/2017 - Proc.º n.º 164/17, datado de 26/04/2017 - Álvaro 
Rodrigues Marques Carvalho 
27. Req.º nº 1341/19, datado de 06/08/2019 - Proc.º n.º 441/17, datado de 28/09/2017 - Maria 
Elisabete Rosa Bonita 
28. Req.º nº 1295/19, datado de 30/07/2019 - Proc.º n.º 66/17, datado de 21/02/2017 - Maria 
Helena Estevães Liberato dos Santos 
29. Req.º nº 1291/19, datado de 30/07/2019 - Proc.º n.º 530/18, datado de 13/12/2018 - Socrebel 
- Sociedade Comercial de Restauração e Bebidas do Liz, Lda 
30. Req.º nº 1382/19, datado de 13/08/2019 - Proc.º n.º 295/19, datado de 13/08/2019 - Agência 
Portuguesa do Ambiente APA ARH Tejo e Oeste 
31. Req.º nº 1378/19, datado de 13/08/2019 - Proc.º n.º 290/19, datado de 13/08/2019 - Agência 
Portuguesa do Ambiente APA ARH Tejo e Oeste 
32. Req.º nº 1383/19, datado de 13/08/2019 - Proc.º n.º 296/19, datado de 13/08/2019 - Agência 
Portuguesa do Ambiente APA ARH Tejo e Oeste 
33. Req.º nº 830/19, datado de 13/05/2019 - Proc.º n.º 459/18, datado de 29/10/2018 - Ribermold, 
Lda. 
34. Req.º nº 1454/19, datado de 28/08/2019 - Proc.º n.º 32/18, datado de 05/02/2018 - V.B - 
Fresagem, Lda 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

35. Atualização do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do inquilino residente 
na Rua Bairro do Camarnal, nº 51 - Camarnal. 
36. Atualização do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da inquilina residente 
na Rua Bairro do Camarnal, nº 46 - Camarnal. 
37. Transferência habitacional da inquilina da atual fração sita na Praceta da Liberdade, Bloco 7, 
3.º esq para a fração sita na Rua Professor Melo Vieira, Bloco 3, r/c dto, Casal de Malta - Marinha 
Grande, por motivos de saúde. 
38. Transferência habitacional da inquilina da atual fração sita na Praceta da Liberdade, Bloco 1, 
r/c esq para a fração sita na Rua Júlio Braga Barros, Bloco 1, r/c B, Casal de Malta - Marinha 
Grande, por agravamento das condições de habitabilidade e por motivos de saúde. 
39. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019- Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental - Aquisição de uma carrinha de nove 
lugares, adaptada ao transporte de utentes com e sem limitações motoras. 
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INTERVENÇÃO CULTURAL 

40. Casa da Cultura Teatro Stephens - Pedido de cedência para os dias 30 de novembro e 1 de 
dezembro apresentado pelo Rans Studio de Dança. 
41. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – Área cultural - 
Confraria da Sopa do Vidreiro - Promoção e divulgação da Sopa do Vidreiro 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

42. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Sociedade de 
Beneficência e Recreio 1º de Janeiro - Concurso anual de pesca desportiva 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

43. Atividades de Animação e Apoio à Família nos estabelecimentos de educação Pré-Escolar 
(AAAF) e do 1º Ciclo do Ensino Básico (CAF) da rede pública do Município da Marinha Grande 
2019-2020 - Definição de tabelas comparticipação familiar 
 
 
 



 

 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
1. Sr. João Carlos Gomes de Sousa – inscreveu-se para falar sobre o PC n.º 446/2017 – 
edifício da Rua Dr. Pedro Viana. 
Começou por distribuir aos Srs. Vereadores informação sobre o teor da sua intervenção. 
Seguidamente referiu que o Sr. Vereador Carlos Caetano fez uma publicação sobre o seu prédio, 
cuja cronologia dos acontecimentos gostaria de clarificar. 
Referiu que em 03/10/2017 deu entrada do processo, em 03/03/2018 entregou um requerimento, 
que ainda não obteve resposta, em 15/03/2018 foi ele próprio quem telefonou à Proteção Civil, 
para que agisse em relação á segurança do prédio, mas nada fizeram.  
No dia seguinte, 16/03/2018, após apresentar uma reclamação no livro, todos os representantes 
da Câmara foram ao local e a rua foi interditada. A reclamação foi respondida 4 meses depois. 
Em novembro/2018 informou a Câmara que as medidas de segurança tinham sido restabelecidas 
e podiam abrir a rua. A Câmara nada fez. Continua sem aparecer o relatório. 
Em julho fizeram uma reunião com o Sr. Vereador, propuseram fazer uma avaliação externa, que 
foi feita no passado dia 23 de agosto. Achou estranho, porque não tiraram nem uma medida e o 
técnico só se apresentou com uma máquina fotográfica. Aguarda pela publicação do relatório 
técnico. 
O seu projeto, para construção de um muro, esteve 9 meses para ser resolvido. 
O Sr. Vereador divulgou o conteúdo da reunião que tiveram no facebook. Para isso houve tempo, 
mas não houve para lhe responder. Não acha honesto nem de bom tom. 
Seguidamente leu a intervenção escrita que tinha distribuído. 
  
 
Terminada a intervenção, a Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, 
que respondeu o seguinte: 
 
Disse que nem sabia bem por onde começar após as acusações e queixas que o Sr. João Sousa 
proferiu, com mais ou menos razão, mais ou menos próximo da verdade. 
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O certo é que o projeto do prédio está aprovado há mais de um ano e poderiam ter começado a 
obra, se quisessem. A licença está para ser levantada.  
Sobre a segurança, a Câmara achava que a sua avaliação é que era segura.  
Em junho, a mês e meio de terminar o prazo para levantar a licença, convocou os titulares para 
virem à Câmara para saber se pretendiam começar ou se queriam prorrogar o prazo. Disseram 
que agora não seria oportuno começar. Então o que era importante na altura era abrir a rua e 
garantir a segurança. Conversou-se como é que se iria fazer a avaliação e chegou-se à 
conclusão que seria feita por um técnico da Universidade de Coimbra. Foi feito. Agora não vê 
qual o problema. 
Na divulgação que fez não vê qualquer violação de qualquer informação que não possa ser 
pública, e como a situação envolve outros cidadãos, logo entende que se torna uma situação 
pública. 
 
 
 



 

 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que pediram para intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os presentes e referiu o 
seguinte sobre a intervenção do Sr. João Sousa: 
 
Contra factos não há argumentos. Na sua perspetiva o Município deve fazer uma mea culpa.  
A partir do momento em que a Câmara entendeu que o edifício estava em risco e que a situação 
era pública, devia logo ter tomado a iniciativa e fazer a avaliação, e não estar meses e meses 
sem agir. 
Não percebe a indignação do Sr. Vereador, mas sim, percebe a indignação do Sr. João e de 
todos os munícipes.  
O Município andou muito mal neste processo, não é assim que se deve apoiar o investimento no 
centro histórico. Por um lado compra-se a Albergaria Nobre para reabilitar o centro histórico, mas 
por outro lado não se apoia o investimento e a culpa é sempre dos outros. 
Espera que esta seja a última vez que o munícipe aqui venha e que se consiga trabalhar no 
centro histórico. 
 
 
Tendo em conta que a Sr.ª Vereadora enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma: 
 

“- Época balnear – falarei de S. Pedro de Moel pois o Sr. Vereador Álvaro Botas Letra falará da 
Praia da Vieira (agora ou na próxima reunião). Temos, assim, as coisas divididas por razões 
óbvias.: 
 
a) todos vimos o estado da praia de S. Pedro que até começou a ser conhecido por “São Pedras 
de Moel”: pedras e mais pedras que impediam o acesso ao Mar. Por outro lado, a falta de areia 
foi também notória. Não sendo responsabilidade do Município, o que pretendo saber é se não 
poderiam ter sido tomadas medidas para retirar as pedras, sendo certo que a escassez de areia 
me parece um problema mais complexo a requerer vontade política do Governo, sendo a Câmara  
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insuficiente para o resolver; É verdade que o clima não ajudou. É verdade. Mas tendo em conta 
que o clima em S. Pedro é assim, faz para mim cada vez mais sentido, criar-se algo atrativo em 
S- Pedro que as pessoas possam desfrutar mesmo que o tempo não convide a banhos ou as 
pedras o impeçam. O assunto não é novo, já falamos nisto desde 2014 - há uns anitos - e não 
consigo colher a boa vontade de quem preside ao município (nem o Dr. Álvaro Pereira, nem o 
Paulo Vicente e agora nem a Srª Presidente Cidália Ferreira) neste objectivo que deveria ser, na 
minha perspectiva, erigido em desiderato CONCELHIO e comum a todos nós… Refiro-me à 
limpeza da área da nossa Mata não ardida e à obtenção da permissão do ICNF para criação 
de um Parque Aventura – com atracções semelhantes às que existem na Serra da Figueira 
da Foz – Parques de Merendas, Passadiços, trilhos de conhecimento da nossa Fauna e 
Flora vocacionados para os miúdos, tudo dividido em áreas (ou estações) onde se poderia 
chegar a pé ou de “comboia de lata”, ou de bicicleta…Isto é: a ideia que aqui andamos a 
defender há anos, é que as pessoas têm que querer deslocar-se para S. Pedro e aí passar 
uns dias, também com o objectivo de ususfruir - obviamente de forma sustentável - da 
parte que restou da nossa Mata, que não ardeu mas que está votada ao mais completo 
abandono.  
 
Para além do Complexo de Piscinas de S. Pedro, que aqui abordei em anteriores reuniões, e 
que tem merecido - e muito bem - a atenção e preocupação da Câmara, há que, em simultâneo, 
pensar noutras alternativas mais céleres e que enriqueçam a vida cultural e turística de S. Pedro 
de Moel que, por acréscimo, enriqueceria também o turismo da Marinha Grande e de todo o 
Concelho. Pensem comigo: se atraíssemos pessoas ao nosso território com actividades variadas 
na Mata e soubermos fixá-las durante um tempo, com certeza que saberemos encaminhá-las 
para os nossos Museus, para a Arte Xávega na Praia da Vieira, para o arroz de marisco na Praia 
de Vieira, tudo articulado e a funcionar em rede! Imaginam algo assim?  
 
Eu, como turista, tenho a certeza de que, se determinado território me oferecesse esta panóplia 
de actividades, aí escolheria certamente montar “arraiais” para passar uns tempos, pois teria 
actividades para TODA A FAMÍLIA! E cada vez mais, hoje em dia, se tem que pensar em tudo 
em rede, e com o fito de alcançar as FAMÍLIAS.  
 
É o que penso, é o que desejaria para o meu Concelho, era o que eu já teria feito se tivesse 
poder de decisão e é, naturalmente, o que deixo, MAIS UMA VEZ, como proposta para que se 
faça, estando eu, naturalmente, absolutamente disponível para ajudar na implementação destas 
ideias que iriam, certamente, colocar o nosso território, na rota do turismo nacional e 
internacional, potenciando a nossa proximidade com Fátima, Alcobaça, e Batalha…Tudo a 
funcionar em rede… Há quem lhe chame (e certamente vai continuar a chamar…) UTOPIA. Mas 
eu acho bem possível levar-se por diante este projecto.  
 
- Inquérito disciplinar instaurado na sequência da questão da água imprópria para banhos na 
Ribeira de S. Pedro e na Foz do Lis na Praia da Vieira- foi retirado da agenda de uma reunião 
extraordinária (!) ocorrida em 24 de Junho de 2019! E desapareceu do mapa! O que é feito dele? 
Era tão urgente para figurar numa reunião extraordinária, foi retirado e nunca mais viu a luz do 
dia! 
 
- como está o assunto da Casa do Pessoal da Câmara? Não estive na reunião onde esse ponto 
foi abordado, e por isso queria aproveitar a oportunidade para referir a minha tristeza pelo 
encerramento da Casa do Pessoal e a minha preocupação também, tendo em conta os serviços 
importantíssimos que eram prestados; portanto, queria saber o que fez a Srª Presidente, neste 
interregno, para ajudar a resolver este problema, nomeadamente tendo em conta que a 
Câmara tem que cumprir as regras de segurança e higiene no Trabalho. 
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- Orçamento Participativo- vai haver? Não vai haver? E a respectiva justificação!  
 
- questão dos herbicidas – colocada e denunciada por um munícipe que recebeu resposta via 
redes socias do Sr. Vereador mas que eu entendo dever ser tudo devidamente esclarecido a esta 
mesa e vertido em acta. A Câmara usa ou não herbicidas nocivos à nossa saúde (e à dos 
animais, naturalmente); 
 
- queria também perguntar porque é que numas festas de carácter particular e religioso, como 
foram as da Praia da Vieira, aparece no palco o pendente da Câmara Municipal que, como todos 
sabemos, tem os mesmos tons e um lay-out muito parecido ao que é usado nas campanhas 
eleitorais do Partido Socialista. 
 
- na reunião de Câmara de 1 de Julho de 2019 foi colocado o problema da construção de um 
armazém para armazenamento de madeira em Picassinos. O Sr. Vereador Caetano informou que 
a fiscalização iria ao terreno ver da conformidade da obra e a sra presidente informou que iria 
receber a munícipe na sequência de um pedido de reunião por ela formulado. Como está este 
assunto? 
 
- questão da Piscina Municipal da Vieira e das crianças do Jardim dos Pequenitos que a 
pretendem frequentar. Como está este assunto? O protocolo com o IDV foi revisto? 
 
- Antena da Vodafone em frente ao Farol de S. Pedro? De provisória passou a definitiva, pelos 
vistos!  
 
- Fios aéreos da MEO em S. Pedro? Quando se enterram? É para estendermos a roupinha?  
 
- Mapa do saneamento… Aguardo há meses… 
 
- mail da munícipe Luisa Lucas sobre a questão dos cavalos – o que pensa o município fazer? 
Quais são as responsabilidades do município nestas questões? Comunicar à Polícia? E caso a 
Polícia não actue? Talvez seja de o Município começar a comunicar ao Ministério Público! 
 
- e por falar em Ministério Publico? A Srª Presidente já deu instruções para que a autarquia 
apresentasse queixa crime pelo crime ambiental ocorrido nas nossas praias e que tem a ver com 
as descargas? É que hoje a Polvoeira estava inundada de porcaria…  
 
E já deu instruções para que o Município se constitua assistente no processo crime movido 
contra o Estado Português pelo cidadão Alexandre Franco por causa dos incêndios? 
 

XXXXX 
 

- Acta nº 15 – reunião de 17-06-2019 – nesta acta a minha intervenção resume-se quase a isto “ 
a intervenção da vereadora Alex. poderá ser ouvida na íntegra na gravação da presente reunião 
de Câmara disponível no Site do município”. 
 
- acrescento: na pág. 10 consta que a Srª Presidente, referindo-se ao Grupo de trabalho da 
alteração do regulamento dos apoios diz “tal como o fez com a criação do grupo de trabalho para 
a alteração do regulamento”… pois bem, logo após a sra presidente te dito isto, tanto eu como o 
vereador Aurélio relembrámos a Srª Presidente que o Grupo de trabalho foi constituído por ideia 
e a solicitação da Oposição, que muito teve de insisitir para que tal grupo fosse uma realidade… 
E esse esclarecimento não consta na acta…É apenas uma questão de reposição da verdade dos 
factos porque o mais importante é que o Grupo existe e está a trabalhar.”  
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os presentes na sala e os que estão 
em casa.  
 
Sobre a intervenção do munícipe referiu o seguinte: 
“Sobre a intervenção do Sr. João Sousa, disse que não conheço o problema em profundidade, 
mas o que ouvimos aqui é suficiente para perceber. A Câmara deve procurar partilhar com os 
munícipes e empresas. Ser conciliador para resolver problemas e não criar mais atritos.” 
   
Seguidamente, e tendo em conta que o Sr. Vereador enviou a sua intervenção, passa-se a 
reproduzir o conteúdo da mesma: 
 
“1. FELICITAÇÕES 
 
As felicitações são para atletas marinhenses que participaram em competições internacionais, ao 
serviço da seleção nacional 
1.1  Felicitar o Nuno Saraiva, pela participação no campeonato do mundo no Japão em judo 
1.2  Felicitar a Carolina Gomes, do SIR 1º de Maio, pela participação na equipa de andebol de 
praia que disputou os Jogos Mediterrâneo, na Grécia, tendo alcançando a medalha de prata 
1.3  Felicitar o Joel Colaço, da Dinamite Warriors Factory Team, pela participação no 
Campeonato Europeu de juniores de Kickboxing e Muaythai na Hungria, onde se sagrou 
campeão europeu 
1.4  Felicitar a marinhense Isabel Cardoso, guarda redes de andebol do Colégio de Gaia, por ter 
vencido a supertaça nacional 
1.5  Felicitar o investigador marinhense Fábio Pires, por ser considerado pela Microsoft, um dos 
75 hackers mais valiosos 
  
  
2. MUNICIPES 
 
É meu dever questionar sobre problemas que os munícipes que dão conhecimento. São eles a 
razão de eu estar aqui. Têm sido muitos os que me abordam (e cada vez mais) e por isso 
gostaria que me informassem, para dar lhes conhecimento 
 
2.1. O munícipe Miguel Fazendeiro enviou um mail para todos nós com fotos de árvores em risco 
de caírem na casa dos avós, na Garcia, e pergunta porque cortaram arvores ao lado e não estas. 
Gostaria de saber o que se passa e se já foi respondido ao munícipe. 
 
2.2. A munícipe Luísa Lucas, enviou um mail para todos nós, sobre um assunto que já aqui referi, 
e que tem a ver com os maus tratos a cavalos. Questiona a munícipe “porque esta Câmara nada 
faz”. 
Gostaria de saber o que se passa e se já foi respondido à munícipe. 
 
2.3. Questionam os residentes das ruas Fernando Pessoa e Cidade do Fundão, na Embra, para 
quando a colocação de passadeiras e/ou lombas, e que o Sr. Vereador Caetano já assumiu 
fazer. 
 
2.4. Vários residentes na Rua 13 de Maio, na Amieirinha, uma perpendicular à Estrada dos 
Guilhermes, manifestaram a sua preocupação pelo estado da rua, cheio de buracos que para 
alem de danificarem os carros, também impossibilita a passagem de carrinhos de bebes ou de 
pessoas idosas que ali vivem e se movimentam com andarilhos. 
Este problema precisa de resolução imediata. Informem quando, e como pretende fazê-lo. 
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3. ASSUNTOS DIVERSOS 
 
 
3.1. A Câmara Municipal finalmente garante transportes urbanos nas três freguesias. 
 
Como bem sabem, desde que o MPM aqui chegou em 2013, que vínhamos propondo que a 
Câmaragarantisse transportes urbanos também para os Moitenses e para os Vieirenses. No caso 
da Vieira, não apenas a viagem Marinha-Vieira, mas também um circuito interno entre os lugares 
da freguesia. 
Congratulamo-los então com a inauguração esta semana da linha laranja que serve Vieira de 
Leiria. 
Uma nota apenas para referir que não pude estar presente na inauguração, dado ter recebido o 
convite apenas na véspera e já ter compromissos fora da Marinha. Mas o importante é que se 
tenha cumprido o desígnio de termos chegado com transportes urbanos à Vieira, e, para alem 
disso, permitir que os vieirenses se possam deslocar em transportes municipais dentro da 
freguesia.  
  
3.2. A Casa do Pessoal da Câmara informou que suspendeu todas as atividades a 1 de 
agosto. Uma das atividades era a gestão da cantina. Neste momento a cantina está 
fechada. 
 
A Câmara tem mais de 300 colaboradores e sabemos que muitos não têm condições para irem 
almoçar diariamente a casa ou ao restaurante. Trazem marmita de casa, mas o espaço da 
cantina também está fechado, logo, têm de almoçar nos locais de trabalho: seja a secretária, no 
meio das obras ou debaixo da escada nos estaleiros. 
É degradante e inaceitável, que os trabalhadores desta casa sejam tratados desta forma. 
Merecem muito mais, sobretudo quem tem responsabilidade na Câmara tem de dar condições 
dignas aos seus colaboradores. 
 
Esta situação não pode continuar, por isso, propomos que: 
a) De imediato a sala da cantina seja aberta, de modo a transformar o espaço num refeitório, 
numa sala de almoço onde os trabalhadores possam usar as mesas/cadeiras, e até o micro-
ondas que lá existe. Para isso deverá voltar para lá a funcionária que ali trabalhava, de modo a 
abrir, limpar e organizar;  
b) Que a Sra. Presidente providencie uma cozinheira ou um serviço de catering para servir 
almoços aos trabalhadores a preços módicos. Aliás, em tempos, este serviço já foi assim; 
c) Que providencie para que os trabalhadores possam ter um bar/cafetaria aberto no edifício dos 
Paços do Concelho para que nos intervalos da manha e da tarde possam usufruir e conviver; 
d) Que envide todos os esforços para ajudar a Casa de Pessoal a eleger uma direção, de modo a 
apoiar as centenas de trabalhadores da Câmara e respetivas famílias. Sugerimos que reúna com 
os dirigentes para mobilizar e estimular os trabalhadores a constituírem uma lista.” 
  
  
A Srª. Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os presentes, e tendo em conta 
que enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da mesma: 
  
“1. Efluentes no Rio Lis 
Como referimos na reunião do dia 12.08.2019 entendemos que a Câmara Municipal deve 
deliberar no sentido de apresentar uma queixa no Ministério Público por crime ambiental. 
 
Sobre esta matéria…. 
a) solicitamos o contrato CMMG com a Águas do Centro Litoral (AdCL)  
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b) requeremos cópia de todas as comunicações efectuadas pela Sr.ª Presidente, 
designadamente as que diz ter realizado no seguinte comunicado acima identificado, 
designadamente:  

 Comunicação para a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território; 

 Solicitou uma reunião ao Sr. Ministro Ambiente e com o presidente do Conselho de 
Administração das Águas do Centro Litoral (AdCL). 

 
2. Inquérito interno  
Pela terceira vez, 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). 
 
3. Relatórios da autoridade de saúde pública  
Pela segunda vez, 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. 
 
4. Processo Vidrala 
Na última reunião do mês de julho, o processo da Vidrala foi retirado.  
Sabe a razão pela qual questiono isso? É que para além de a Câmara ter a responsabilidade de 
dar uma resposta rápida para não limitar o desenvolvimento industrial do concelho, passa-se um 
fenómeno um pouco esquizofrénico nestes processos….É que de cada vez que os processos 
não vêm a reunião devidamente instruídos, depois a Sr.ª Presidente os reagenda, o que 
acontece é que alguém nesta organização se encarrega de informar as empresas de que o 
processo foi retirado por causa do MpM. Como sabe a razão é da sua exclusiva responsabilidade 
institucional e não nossa.  
 
5. Piscinas de São Pedro de Moel e Areia da Praia 
Solicitamos que nos seja dado conhecimento do desenvolvimento do processo-Ponto de 
situação. 
 
6. Reiterar o pedido de documentação  
Para terminar, na passada reunião de 07-05-2019 e na reunião de 12.08.2019 por motivo de 
anulação de deliberação relativa ao parque aquático de Vieira de Leiria – Mariparque, 
requeremos, e consta da respetiva ata, pedimos 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: 
 

 Comunga da mesma preocupação da Vereadora Alexandra e do Vereador Aurélio 
relativamente à Casa de Pessoal e também faz o mesmo pedido à Sr.ª Presidente, para 
que os trabalhadores tenham condições dignas para tomarem as suas refeições. 

 Sobre as análises da água também partilha da denúncia ao Ministério Público, e também 
gostava de saber com que regularidade são feitas as análises, porque para si as 
descargas não são ocasionais. 
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 Em relação às análises à água de consumo, sabe que há um grupo de vieirenses que se 
está a mobilizar para as pedir, pelo que pergunta quantas mais análises foram feitas 
desde 12 de agosto e com que regularidade são feitas. 

 Estuarino – conhece quase todo o processo e pede à Sr.ª Presidente que diga a todos o 
que se passa. Conhece o projeto, não sabe é se o processo ainda está no Ministério da 
Justiça. Agradecia que a Sr.ª Presidente lhe diga qual o ponto de situação e qual o 
porquê de estar parado. 

 Também comunga do que foi dito sobre as piscinas de S. Pedro, e pergunta porque é 
que a Sr.ª Presidente não divulga o que se tratou e o que saiu das reuniões que tem 
feito. 

 Cultura Avieira – está completamente parada. 

 Porque se tiraram os brinquedos do parque da Praia da Vieira? Até aqui ainda havia 
alguma coisa para as crianças, agora não têm nada e não se arranjou alternativa. 

 Mais um verão se passou e não se fez nada sobre o monumento aos Náufragos do 
Salsinha. É uma vergonha! 

 Foram cortados alguns pinheiros junto a algumas estradas principais, e pergunta à Sr.ª 
Presidente se foram também cortados alguns nas estradas interiores e se já não há 
perigo para aí circular. 

 
 
Sobre as questões relativas às suas áreas, o Sr. Vereador Carlos Caetano respondeu o 
seguinte: 
 

 Relativamente ao que a Sr.ª Vereadora Alexandra e o Sr. Vereador Aurélio disseram 
sobre o munícipe não se irá alargar nas considerações, apenas dirá que tal como os Srs. 
Vereadores pedem, a Câmara deve apoiar o investimento no centro e foi isso que fez, 
não os pressionando a intervir logo e deixando-os fazer a obra quando lhe fosse 
conveniente. Este tempo que passou foi também por respeito pelo investidor. 

 Herbicida – o que surgiu há duas semanas foi a utilização de um produto com glifosato, 
que é uma substância proibida. Contudo, esta substância não está totalmente proibida, 
porque há uma lei que define os herbicidas que estão proibidos ser utilizados no meio 
urbano e outros que estão autorizados, e o produto que a empresa que trabalha para a 
Câmara está a utilizar pertence aos produtos autorizados, devendo no entanto ter alguns 
cuidados, que a Câmara tem que acompanhar, como sejam os avisos, tendo já pedido à 
técnica para fazer esse acompanhamento. Em conclusão, os produtos a ser aplicados 
são legais e estão autorizados. 

 Armazém de madeiras em Picassinos – o edifício cumpria as regras, está legal, e hoje 
até vem aqui à reunião um pedido para permitir uma melhor circulação das viaturas. 
Compreende a preocupação dos moradores mas é tudo legal.  

 Antena da Vodafone – era provisória, o prazo terminou a 28 de junho, a Câmara alertou, 
eles não retiraram nem pediram para alargar o prazo, e a Câmara levantou o processo 
de contraordenação, que está no jurídico. 

 A questão da MEO ainda não está resolvida, e agora no mês de agosto parou. 

 Mapa do saneamento – vai enviar aos Srs. Vereadores o link para terem logo a 
informação disponível. 

 E-mail sobre os cavalos – tem que falar com a Veterinária e também com a GNR, para 
tentar articular esta questão e também em relação aos cães e agora às gaivotas, porque 
a Câmara não tem meios para os animais de grande porte. 

 Árvores na Garcia – também recebeu o e-mail, encaminhou-o para a Proteção Civil, 
ainda não tem resposta mas tem que se avaliar se estão em risco, porque se se cortarem  
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umas não quer dizer que tenham que ser todas, poderão ser apenas desbastadas. Para 
avaliar a situação a Proteção Civil terá que ir ao local. 

 Rua Fernando Pessoa e Cidade do Fundão – também recebeu o e-mail e respondeu, 
enviando o projeto para a intervenção naquelas duas ruas, que já está pronto. Informou 
que vai haver uma zona ajardinada e uma zona de estacionamento. 

 Rua 13 de março – está incluída na lista das próximas ruas a pavimentar e melhorar.  
 
 
Relativamente às questões referentes às suas áreas, a Sr.ª Vereadora Célia Guerra 
respondeu o seguinte: 
 

 Orçamento Participativo – primeiro vão ser concluídos os que ainda não foram 
terminados e só depois se avança, porque tem que haver um novo regulamento. 

 Festa da Praia da Vieira – em relação ao pendão atrás do palco, a Sr.ª Vereadora 
informou que a Câmara ajudou na logística e nas licenças, mas vai investigar o que se 
passou. 

 Piscina da Vieira – vai haver uma reunião com o Agrupamento e o IDV e vai-se analisar. 

 Cultura Avieira – tem havido reuniões com o Presidente da Junta da Vieira, e a Câmara 
colaborou agora com o cruzeiro, em julho passado. 

 Retirada do brinquedo – a Câmara foi notificada pela ASAE, na sequência de uma 
queixa, e teve que os retirar imediatamente. 

 Monumento aos Náufragos do Salsinha – a Câmara teve que voltar a lançar o 
procedimento e fazer o lançamento na plataforma para o concurso público e isso atrasou 
o processo. 

 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra congratulou-se com a abertura da linha da TUMG na Vieira e 
lamentou não ter recebido o convite. 
 
 
A Sr.ª Presidente respondeu às seguintes questões: 
 

 Disse que todos se congratulam com a abertura da linha da TUMG na Vieira e os 
horários irão ser ajustados à medida que se forem analisando as necessidades. Era um 
compromisso e dá-lhe satisfação ter conseguido cumpri-lo. Tem falado com o Presidente 
da Junta, a aderência tem sido boa, tanto na circulação dentro da freguesia como na 
deslocação à sede do concelho. 

 Esclareceu em relação aos pedidos feitos pelos Vereadores sobre o seu trabalho nas 
reuniões que tem feito sobre as piscinas – o nosso território, agora, só pertence à ARH 
Centro, o que é mais fácil. Na reunião do dia 1 de agosto convidou o Grupo Oliveiras 
para a reunião com a APA por se tratar do caso das piscinas. Depois de eles saírem 
falaram sobre outras questões, uma delas a obra do Estuarino, e ficou inscrita uma verba 
na casa dos 600 mil euros para a APA concluir o pontão. 
Agora no final de agosto teve outra reunião na ARH Centro sobre o assunto e sabe que 
esta entidade fez uma candidatura de 1 milhão e 600 mil euros para que as obras a fazer 
no Rio Lis, na requalificação dos molhes, sejam feitas, e espera-se que venha a ser 
aprovada. 
A Câmara também está a trabalhar para fazer uma candidatura de requalificação 
ambiental e para a Arte Xávega. O Arq.º da Câmara está a trabalhar e tem falado com os 
pescadores no próprio local. 
Nestas reuniões que fez também tem falado sobre a reposição de areias em S. Pedro e 
sobre os passadiços, e a informação que tem é que não é viável a retirada das pedras 
porque elas são necessárias. Aquilo que é necessário é a colocação de areia na praia.  
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Está a ser feita uma reposição de areia na Figueira da Foz para que ela seja trazida para 
aqui, mas esta solução não é imediata e talvez para o próximo ano ainda não seja viável. 
O que a APA tem proposto é a retirada de areia da mata para a colocar na praia. 
Também tem sido falado em retirar areia da Praia Velha, que tem muita. Estas são as 
soluções que estão em estudo. 

 Piscinas – depois do dia 1 de agosto houve uma nova reunião, no dia 29 de agosto, em 
que esteve presente também o Grupo Oliveiras, a ARH Centro e a APA, e o Grupo 
Oliveiras disponibilizou-se para recomeçar de novo, caso a ARH Centro venha a 
necessitar que se comece do zero para que viabilizem o investimento. 
Eles propuseram manter a piscina grande, unificar a piscina das crianças numa só, e 
depois vai-se vendo o que é da responsabilidade de aprovação da ARH Centro e o que é 
da aprovação da Câmara. Está tudo em apreciação, estando a empresa na disposição de 
refazer o projeto e até fazer uma nova reunião, se assim for necessário. 
 

A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro chamou a atenção para as condições de cedência das 3 
parcelas pela Fazenda Pública à CMMG. 
 
A Sr.ª Presidente disse que sabe dessas condições e quando o processo estiver completo trá-lo-
á aqui à reunião. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que no processo não há qualquer projeto do Grupo 
Oliveiras. 
 
A Sr.ª Presidente disse que há, e prosseguiu a intervenção, dizendo o seguinte: 

 

 ICNF – informou que o novo Presidente se apresentou e deu conta do que já foi vendido 
em termos de material lenhoso e do que falta vender. Também foi dado conta das hastas 
públicas resultantes do furacão Leslie. 
As obras de intervenção no Ribeiro de S. Pedro também estão a decorrer, 
acompanhadas pelos técnicos da Câmara e da ARH. Estão a ser limpas as margens do 
Ribeiro e ainda não estão concluídas. Tem sensibilizado o ICNF para que se possa fazer 
algo mais no Ribeiro (passadiços, por exemplo). 
Há uma empresa a cortar as árvores ao longo das estradas que possam implicar perigo. 
Já pediu a lista das árvores a cortar e logo que a tenha dará aqui informação. Também já 
pediu à Diretora Regional para que lhe sejam dadas informações sobre as intervenções 
do ICNF. 

 Estuarino – era uma obra da APA, com transferência de verba para a Câmara. Houve 
insolvência da empresa e por isso houve uma parte da obra do lado da APA que ficou 
por fazer. Seria interessante a Câmara concluí-la, e para isso é preciso saber o valor 
para se poder colocar em orçamento. 
 

Seguiu-se uma troca de impressões sobre a eventual existência de um processo judicial, 
tendo a Sr.ª Presidente referido que irá trazer toda a informação. 
 

 A Sr.ª Presidente informou que chegou o parecer da CCDR sobre a suspensão do PDM 
para a Bollinghaus, e também já foi publicado em Diário da República a suspensão do 
PDM para a Santos Barosa. 

 Informou que foi celebrada a escritura para a compra da Albergaria Nobre, com o intuito 
de ali ser feita uma residência para estudantes. 

 Sobre muitas das outras questões colocadas, a Sr.ª Presidente disse que lhes dará 
resposta por escrito, pedindo aos Srs. Vereadores que as enviem para a secretária, para 
lhes poder responder. 
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Os Srs. Vereadores lembraram que falta a resposta à questão das análises à água do Rio Lis. 
 
A Sr.ª Presidente informou que estão a ser feitas todas as semanas, antes e depois da ETAR, e 
as que são feitas depois da ETAR são preocupantes. A monitorização está a ser feita e já deu 
indicações para que as queixas sigam para quem tem jurisdição, o IGAMAOT, e também foram 
para o Ministério Público. 
 
 



 
 

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 16:20 horas às 16:40 horas. 
  
 



 
 

 
 

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

1. Aprovação da ata n.º 15, da reunião ordinária do dia 17 de junho de 2019 
 
Assunto retirado da ordem do dia, para correção da redação final da ata. 
 
 
2. Aprovação da ata n.º 16, da reunião extraordinária do dia 24 de junho de 2019 
 
746 - Presente a ata n.º 16, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 24 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 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Álvaro Letra e Ana Alves Monteiro, por não terem estado presentes na reunião. 
 
 
3. Aprovação da ata n.º 17, da reunião ordinária do dia 01 de julho de 2019 
 
747 - Presente a ata n.º 17, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 01 de 
julho 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 6 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora Ana Alves Monteiro, por não ter estado presente na reunião. 
 
 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

 
4. Proposta de Celebração de Protocolo - Parceria de Constituição de um “Living Lab da 
Indústria do Futuro” na Marinha Grande, composta pelo Município da Marinha Grande, 
Altice Portugal, Centimfe e Politécnico de Leiria 
 
Assunto retirado da ordem do dia. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 
 

5. Resumo de Tesouraria do dia 27 de agosto de 2019 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte e sete de agosto de dois mil e 
dezanove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
13.746.439,73€ (treze milhões, setecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e nove 
euros e setenta e três cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento.  
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
 
6. Empreitada de: Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Picassinos, 
Pedrulheira e Tojeira- Fase 2 - Concurso público n.º 15/2019 - Adjudicação 
 
748 - O sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação:  
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Rede de Saneamento de 
Águas Residuais Domésticas de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira- Fase 2”, constituído por 
relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação da empreitada ao concorrente Pinto & Bráz, 
Ld.ª, pelo valor de 150.065,66€ (cento e cinquenta mil, sessenta e cinco euros e sessenta e seis 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e prazo de execução de 90 dias. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos, concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência prévia, 
delibera adjudicar à proposta apresentada pelo concorrente Pinto & Bráz, Ld.ª, pelo valor  
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de 150.065,66€ (cento e cinquenta mil, sessenta e cinco euros e sessenta e seis cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 90 dias, a empreitada de 
“Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira- Fase 2”, de acordo com os artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do Código 
dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei 
nº. 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Mais delibera aprovar a minuta do contrato a celebrar, de acordo com o artigo 98.º, n.º 1, 
do Código dos Contratos Públicos. 
 
Delibera ainda designar como diretor de fiscalização o eng.º Luís Silva, coadjuvado pela 
eng.ª Edite Moniz, nos termos do artigo 344º., nº.2, do Código dos Contratos Públicos. 
 
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 
 

749 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
 
O Clube Automóvel 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 o Rallye Vidreiro Centro de Portugal a realizar nos dias 4 
e 5 de Outubro 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; 
- Licença de recinto improvisado; 
- Licença para a colocação de publicidade. 
 

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

- Autorização para a utilização das vias públicas para a realização de atividades de 
caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal para realização 
da 28ª corrida da Amieirinha no dia 28 de setembro de 2019; 
- Licença para a colocação de publicidade. 
 

A Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande – Capela Amieira, solicitou à Câmara 
Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir 
elencada: 
 

- Licença especial de ruído para a festa anual nos dias 14 e 15 de setembro de 2019;  
- Licença para a colocação de publicidade. 
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A Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º Dezembro – Pero Neto, solicitou à Câmara Municipal a 
isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 
 

- Licença especial de ruído para espetáculos de Karaoke nos dias 07 e 21 de setembro 
de 2019; 05 e 19 de outubro de 2019; 02 e 16 de novembro de 2019 e 14 de dezembro 
de 2019; 
- Licença para a colocação de publicidade. 

 
Presente as informações nº 79/AF, 80/AF, 81/AF e 82/AF de 28 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. 
 
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 o Clube Automóvel da Marinha Grande, 
o Clube Recreativo Amieirinhense, a Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande – 
Capela Amieira e a Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º Dezembro – Pero Neto, do 
pagamento das taxas devidas pela emissão das licenças especiais de ruído, das licenças 
de recinto improvisado, das autorizações para a utilização das vias públicas para a 
realização de atividades de caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o 
trânsito normal e das licenças de publicidade. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 
8. Proposta de suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande e 
estabelecimento de medidas preventivas - Böllinghaus, Steel, S.A.- Parecer favorável da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra perguntou se esta suspensão significa que o projeto é viável. 
 
A Sr.ª Presidente informou que ainda vão apresentar o projeto, e só é viável depois da 
publicação desta suspensão em Diário da República, mas antes ainda tem que ir à Assembleia 
Municipal e a uma Direção Geral. 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra disse que se congratula com esta decisão para bem da população 
de Vieira de Leiria e da Marinha Grande. 
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750 - Presente parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC), à suspensão parcial do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande e ao 
estabelecimento de medidas preventivas para uma área de 47 590 m2, localizada na Travessa 
da Indústria, Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho da Marinha Grande, com o registo de 
entrada n.º E/9210/2019, de 23-08-2019. 
 
Na sua reunião de 27-05-2019, a Câmara Municipal deliberou ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 126.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que estabelece o Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), propor, à Assembleia Municipal, a suspensão parcial 
do Plano Diretor Municipal (PDMMG), numa área de 47 590 m2, localizada na Travessa da 
Indústria, n.º 6, Freguesia de Vieira de Leiria e Concelho da Marinha Grande, devidamente 
identificada em planta anexa à referida deliberação, de modo a viabilizar a ampliação da unidade 
industrial, propriedade de Böllinghaus Steel, S.A, para albergar um novo equipamento industrial. 
 
Mais deliberou propor àquele órgão deliberativo o estabelecimento de medidas preventivas, cujo 
texto normativo consta da informação jurídica dada por integralmente reproduzida na referida 
deliberação e que ficou anexa à mesma, em consequência da suspensão parcial do PDMMG, tal 
como preceitua o n.º 7 do já citado artigo 126.º. 
 
A proposta de suspensão e o estabelecimento de medidas preventivas foram objeto de parecer 
favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, nos termos do 
n.º 3 do artigo 126.º e n.º 2 do artigo 138.º, respetivamente, ambos do RGIT. 
 
Assim, a Câmara Municipal, após tomar conhecimento do referido parecer, delibera 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal - órgão competente para a determinação 
da suspensão parcial do PDMMG e para o estabelecimento de medidas preventivas, nos 
termos da já mencionada alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo 126.º e n.º 1 do artigo 137.º do 
mesmo diploma - a proposta de suspensão parcial do PDMMG e o estabelecimento das 
respetivas medidas preventivas, aprovadas na já citada reunião camarária datada de 27-05-
2019, devidamente acompanhada do parecer favorável da CCDRC, tal como determina o n.º 
6 do já aludido artigo 126.º  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 
9. Req.º nº 873/19, datado de 17/05/2019 - Proc.º n.º 80/19, datado de 04/03/2019 - Joana 
Salomé Fernandes Marques, Maria Isabel do Vale Vieira e Miguel Joaquim Vieira Marques 
 
751 - Presente requerimento n.º 873/19, datado de 2019/05/17, constante do processo camarário 
n.º 80/19, subscrito por Maria Isabel do Vale Vieira, com o NIF 114426040, com residência em 
rua Vale da Arieira, n.º 940, lugar de Vale da Arieira, freguesia de Marrazes e Barosa, concelho 
de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Legalização e alteração de edifício 
destinado a estacionamento”, apresentado por Joana Salomé Fernandes Marques, com o 
NIF 256985820, por Maria Isabel do Vale Vieira, com o NIF 114426040 e por Miguel Joaquim 
Vieira Marques, com o NIF 206044631, todos com residência em rua Vale da Arieira, n.º 940, 
lugar de Vale da Arieira, freguesia de Marrazes e Barosa, concelho de Leiria, a incidir sobre um 
prédio urbano, sito na rua Alfredo Batista, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 10214 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 18989-P. 
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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 obra 
de “Legalização e alteração de edifício destinado a estacionamento”, apresentado poro 
Joana Salomé Fernandes Marques, com o NIF 256985820, por Maria Isabel Do Vale Vieira, 
com o NIF 114426040 e por Miguel Joaquim Vieira Marques, com o NIF 206044631, todos 
com residência em rua Vale da Arieira, n.º 940, lugar de Vale da Arieira, freguesia de 
Marrazes e Barosa, concelho de Leiria, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua 
Alfredo Batista, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 10214 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 18989-P, com o número de processo 80/19, com 
data de entrada em 2019/03/04, deferir o mesmo. 

 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do 
RJUE, deverão apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários à 
execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
10. Req.º nº 1160/19, datado de 08/07/2019 - Proc.º n.º 242/19, datado de 08/07/2019 - 
Zulmira Joaquina Duarte 
 
752 - Presente pedido com o registo n.º 1160/19, datado de 8/07/2019, relativo a legalização de 
edifício destinado a armazém, localizado na rua do Casal, n.º 7, em Picassinos, Marinha 
Grande, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
20665 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20458-P, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 242/19, com data de entrada 
de 8/07/2019, apresentado por Zulmira Joaquina Duarte, com o NIF 120 665 140, com morada 
na rua do Casal, n.º 7, em Picassinos, Marinha Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande, 
a solicitar a aprovação do respetivo projeto de arquitetura; 
 
Presente informação técnica, datada de 7/08/2019, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura apresentado em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o projeto 
de arquitetura relativo à legalização de um edifício destinado a armazém, localizado na rua 
do Casal, n.º 7, em Picassinos, Marinha Grande, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 20665 e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo n.º 20458-P, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o  
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processo de licenciamento n.º 242/19, com data de entrada de 8/07/2019, apresentado por 
Zulmira Joaquina Duarte, com o NIF 120 665 140, com morada na rua do Casal, n.º 7, em 
Picassinos, Marinha Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande, com o seguinte 
condicionalismo: 
1.- Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projectos de 
especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE; 
 
Delibera, igualmente, informar que a concessão da respetiva autorização de utilização, 
ficará dependente da realização de prévia vistoria municipal, 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
11. Req.º nº 413/19, datado de 28/02/2019 - Proc.º n.º 76/19, datado de 28/02/2019 - 
Medidajustada - Construção Civil, Unipessoal, Lda. 
 
753 - Presente requerimento n.º 413/19, datado de 2019/02/28, constante do processo camarário 
n.º 76/19, subscrito por Medidajustada - Construção Civil, Unipessoal, Lda., com o NIPC 
514138947, com sede em rua Principal, n.º 56, lugar de Lavegadas, freguesia de Monte Redondo 
e Carreira, concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de 
habitação coletiva, anexo e muros de vedação”, a constituir no regime de propriedade 
horizontal, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua da Vitória, lugar de Ordem, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande 
sob o número 13521 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 20479-P, com uma 
área total de 1.502,00m2. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2019/07/19, de 2019/07/29 e de 
2019/08/27, referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, 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 obra 
“Construção de habitação coletiva, anexo e muros de vedação”, a constituir no regime de 
propriedade horizontal, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua da Vitória, lugar de 
Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 13521 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 20479-P, com uma área total de 1.502,00m2, com o número de processo 
76/19, com data de entrada em 2019/02/28, apresentado por Medidajustada - Construção 
Civil, Unipessoal, Lda., com o NIPC 514138947, com sede em rua Principal, n.º 56, lugar de 
Lavegadas, freguesia de Monte Redondo e Carreira, concelho de Leiria, com o 
condicionalismo da formalização da área de terreno com 209,20m2 já cedida para domínio 
público no âmbito da requalificação da rua da Vitória, conforme configuração constante da 
peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação sob Levantamento Topográfico”, 
com o número “02”, datada de “fevereiro/19”, entregue a coberto do requerimento n.º 
413/19, datado de 2019/02/28, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, 
devidamente atualizada. 
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Mais delibera: 
1. Mandar emitir a certidão comprovativa de que o edifício satisfaz os requisitos legais 

para a sua constituição em regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos nos 
no art. 1414.º e seguintes do Capítulo VI (Propriedade Horizontal) do Código Civil em 
vigor.  

2. Informar a firma requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, 
deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários à 
execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
12. Req.º nº 414/19, datado de 28/02/2019 - Proc.º n.º 77/19, datado de 28/02/2019 - 
Medidajustada - Construção Civil, Unipessoal, Lda. 
 
754 - Presente requerimento n.º 414/19, datado de 2019/02/28, constante do processo camarário 
n.º 77/19, subscrito por Medidajustada - Construção Civil, Unipessoal, Lda., com o NIPC 
514138947, com sede em rua Principal, n.º 56, lugar de Lavegadas, freguesia de Monte Redondo 
e Carreira, concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de 
habitação coletiva, anexo e muros de vedação”, a constituir no regime de propriedade 
horizontal, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua da Vitória, lugar de Ordem, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande 
sob o número 13522 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 20480-P, com uma 
área total de 1.561,90m2. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2019/07/19, de 2019/07/29 e de 
2019/08/27, referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
1. 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 obra “Construção de habitação coletiva, anexo e muros de vedação”, 
a constituir no regime de propriedade horizontal, a incidir sobre um prédio urbano, sito 
na rua da Vitória, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13522 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 20480-P, com uma área total de 1.561,90m2, 
com o número de processo 77/19, com data de entrada em 2019/02/28, apresentado por 
Medidajustada - Construção Civil, Unipessoal, Lda., com o NIPC 514138947, com sede 
em rua Principal, n.º 56, lugar de Lavegadas, freguesia de Monte Redondo e Carreira, 
concelho de Leiria, com o condicionalismo da formalização da área de terreno com 
287,50m2 já cedida para domínio público no âmbito da requalificação da rua da Vitória, 
conforme configuração constante da peça gráfica correspondente à “Planta de 
Implantação sob Levantamento Topográfico”, com o número “02”, datada de 
“fevereiro/19”, entregue a coberto do requerimento n.º 414/19, datado de 2019/02/28, 
ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de 
certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 
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Mais delibera: 
1. Mandar emitir certidão comprovativa de que o edifício satisfaz os requisitos legais para 

a sua constituição em regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no art. 
1414.º e seguintes do Capítulo VI (Propriedade Horizontal) do Código Civil em vigor. 

2. Informar a firma requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, 
deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários à 
execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
13. Req.º nº 1357/19, datado de 08/08/2019 - Proc.º n.º 441/13, datado de 26/11/2013 - Vera 
Luci Mendes Vinagre Ferreira Artilheiro 
 
755 - Presente requerimento n.º 1357/19, datado de 2019/08/08, constante do processo 
camarário n.º 441/13, subscrito por Vera Luci Mendes Vinagre Ferreira Artilheiro, com o NIF 
233933840, residente em rua 10 de junho, n.º 8, freguesia de Moita, concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento das alterações a efetuar na obra de “Construção 
de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua 
10 de junho, lugar de Moita, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o número 987 e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo número 682, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção n.º 
42/15, datado de 2015/05/19 e Licença Especial para Conclusão da Obra n.º 12/18, datado de 
2018/03/14. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/08/22, referente ao projeto alterações ao 
projeto de arquitetura anteriormente aprovado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela 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 das 
alterações a efetuar na obra de “Construção de uma moradia unifamiliar e muros de 
vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua 10 de junho, lugar de Moita, 
freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Alcobaça sob o número 987 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
número 682, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção n.º 42/15, datado de 
2015/05/19 e Licença Especial para Conclusão da Obra n.º 12/18, datado de 2018/03/14, 
com o número de processo 441/13, com data de entrada em 2013/11/26, apresentado por 
Vera Luci Mendes Vinagre Ferreira Artilheiro, com o NIF 233933840, residente em rua 10 de 
junho, n.º 8, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do 
RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades necessários, no prazo de seis 
meses a contar da data da notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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14. Req.º nº 1354/19, datado de 07/08/2019 - Proc.º n.º 104/19, datado de 20/03/2019 - Maria 
Celeste Batista Dias Fernandes Neves e Augusto Batista Dias 
 
756 - Presente requerimento n.º 1354/19, datado de 2019/08/07, constante do processo 
camarário n.º 104/19, subscrito por Maria Celeste Batista Dias Fernandes Neves, com o NIF 
505872617, com residência em rua Manuel Balseiro Guerra, n.º 36, 2.º esq., freguesia de Vieira 
de Leiria, concelho de Marinha Grande, e por Augusto Batista Dias, com o NIF 196041970, com 
residência em rua Manuel Balseiro Guerra, n.º 45, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Legalização de alteração e 
ampliação de moradia e muros de vedação” existente, a incidir sobre um prédio urbano sito na 
rua Álvaro Pereira da Silva, n.º 9, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20396 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 20490-P. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/08/21, 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 obra 
de “Legalização de alteração e ampliação de moradia e muros de vedação” existente, a 
incidir sobre um prédio urbano sito na rua Álvaro Pereira da Silva, n.º 9, lugar de Casal 
Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 20396 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 20490-P, com o número de processo 104/19, com data de entrada em 
2019/03/20, apresentado por Maria Celeste Batista Dias Fernandes Neves, com o NIF 
505872617, com residência em rua Manuel Balseiro Guerra, n.º 36, 2.º esq., freguesia de 
Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, e por Augusto Batista Dias, com o NIF 
196041970, com residência em rua Manuel Balseiro Guerra, n.º 45, freguesia de Vieira de 
Leiria, concelho de Marinha Grande, deferir o mesmo, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos das 

especialidades e outros estudos necessários à execução da obra, no prazo de seis 
meses a contar da data da notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 

2. Execução de passeio público na extensão total do prédio confinante com a rua Álvaro 
Pereira da Silva, com a largura de 1,50m. Os materiais a aplicar no passeio deverão ser 
idênticos aos da envolvente, ou seja, lancil de calcário com 0,13m (largura à vista) e 
0,20m (altura). Deverá prever a colocação de calçada em pedra calcária de 
0,05mx0,05mx0,05m. O espelho do lancil deverá ficar a 0,12m acima do pavimento, 
devendo rebaixar para 0,04m na entrada do prédio numa distância mínima de 3,50m. Na 
execução do passeio, deverá ser considerada a colocação de película de plástico preto 
entre a camada base e a almofada de assentamento, de modo a evitar o crescimento de 
ervas. Deverá ainda prever o remate entre o passeio e o pavimento existente em 
betuminoso. 

3. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 24,50m2, ao longo da 
frente do prédio confinante com a rua Álvaro Ferreira da Silva, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação - Final”, com o 
número “Folha 2.1F”, datado de “Julho 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 
1354/19, datado de 2019/08/07, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial. 
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Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º 
do Regulamento Municipal de Edificação e urbanização do Município da marinha Grande, a 
concessão da autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida 
de vistoria municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
15. Req.º nº 1010/19, datado de 07/06/2019 - Proc.º n.º 205/19, datado de 07/06/2019 - 
Tubofuro - Tubos em PVC S.A. 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra perguntou se a construção na Rua Pires de Campos é só 
armazéns ou comércio. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que aquilo que o promotor diz é que se trata de uma 
área comercial. 
 
757 - Presente pedido com o registo n.º 1010/19, datado de 7/06/2019, relativo a construção de 
um edifício destinado a comércio, serviços e armazém e respetivos muros de vedação e de 
contenção de terras, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 3057 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 3325, da freguesia de 
Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
205/19, com data de entrada de 07/06/2019, apresentado por Tubofuro - Tubos em PVC S.A., 
com o NIPC 504 086 685, com sede na avenida do Brasil, n.º 1, 9º, freguesia de Alvalade e 
concelho de Lisboa, solicitando a aprovação do respetivo projeto de arquitetura; 
 
Presente processo n.º 255/18, referente a pedido de informação prévia, datado de 3/07/2018, 
apresentado pelo mesmo requerente, relativo à viabilidade de construção, no terreno em causa, 
de um edifício destinado a comércio, serviços e armazém. 
 
Presente informação técnica, datada de 20/08/2019, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura apresentado em condições de ser aprovado. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o projeto 
de arquitetura relativo à operação urbanística referente ao licenciamento da construção de 
um edifício destinado a comércio, serviços e armazém e respetivos muros de vedação e de 
contenção de terras, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 3057 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 3325, da 
freguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo 
de licenciamento n.º 205/19, com data de entrada de 07/06/2019, apresentado por Tubofuro 
- Tubos em PVC S.A., com o NIPC 504 086 685, com sede na avenida do Brasil, n.º 1, 9º, 
freguesia de Alvalade e concelho de Lisboa, com os seguintes condicionalismos: 
 
1.- Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da notificação da presente 
deliberação, os projetos de especialidade aplicáveis, nomeadamente o de arranjos 
exteriores, que consagre a execução de passeio ao longo das frentes nascente e norte do 
terreno, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 20º do RJUE; 
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2.- Deverá assegurar a execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar 
como necessários ao bom acabamento da obra, nomeadamente os remates, em 
betuminoso, das vias públicas confinantes a nascente e norte do prédio. 
 
Delibera, igualmente, aceitar a cedência da área de 193,00 m2 para domínio público 
municipal, destinada à criação e alargamento de passeios públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
16. Req.º nº 1208/19, datado de 16/07/2019 - Proc.º n.º 492/18, datado de 20/11/2018 - 
Esmeraldo Rosa Prudêncio 
 
758 - Presente requerimento n.º 1208/19, datado de 2019/07/16, constante do processo 
camarário n.º 492/18, subscrito por Esmeraldo Rosa Prudêncio, com o NIF 205674127, 
residente em rua Filarmónica Recreativa Amieirinhense, n.º 184, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia 
unifamiliar e muros de vedação”, incluindo a “Demolição de muro e telheiro”, a incidir sobre 
um prédio rústico, sito na rua da Escola, lugar de Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 14585 e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 10955. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/08/26, referente ao projeto de arquitetura 
apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela 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 obra 
“Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, incluindo a “Demolição de 
muro e telheiro”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua da Escola, lugar de 
Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 14585 e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo número 10955, com o número de processo 492/18, com data de entrada em 
2018/11/20, apresentado por Esmeraldo Rosa Prudêncio, com o NIF 205674127, residente 
em rua Filarmónica Recreativa Amieirinhense, n.º 184, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Execução de passeio público na extensão total do prédio confinante com a rua da 

Escola, com a largura de 1,62m. Os materiais a aplicar no passeio deverão ser idênticos 
aos da envolvente, ou seja, lancil de calcário com 0,13m (largura à vista), 0,20m (altura) 
e 0,13m (largura da base). Deverá prever a colocação de calçada em pedra calcária de 
0,05mx0,05mx0,05m. Na execução do passeio, deverá ser considerada a colocação de 
película de plástico preto entre a camada base e a almofada de assentamento, de modo 
a evitar o crescimento de ervas. Deverá ainda prever o remate entre o passeio e o 
pavimento existente em betuminoso. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 74,79m2, ao longo da 
frente do prédio confinante com a rua da Escola, conforme configuração constante da 
peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação - cedências”, com o número 
“1.0”, datado de “27/06/19”, entregue a coberto do requerimento n.º 1208/19, datado de  
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2019/07/16, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial. 

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

 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do 
RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários à 
execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
17. Req.º nº 1352/19, datado de 07/08/2019 - Proc.º n.º 359/18, datado de 05/09/2018 - Pereira 
Costa & Gameiros, Lda. 
 
759 - Presente requerimento n.º 1352/19, datado de 2019/08/07, constante do processo 
camarário n.º 359/18, subscrito por Pereira Costa & Gameiros, Lda., com o NIPC 500846090, 
com sede em avenida Victor Gallo, n.º 83-C, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente 
ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de um conjunto habitacional”, a incidir 
sobre um prédio urbano, sito no lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13725 e inscrito 
na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 20298-P, com uma área total de 2335m2. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2018/11/28 e de 2019/08/08, referentes 
respetivamente, aos projetos de arquitetura e das especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão , e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de um conjunto habitacional”, a incidir sobre um prédio urbano, sito no lugar 
de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13725 e inscrito na respetiva matriz 
predial urbana sob o artigo número 20298-P, com uma área total de 2335m2, com o número 
de processo 359/18, com data de entrada em 2018/09/05, apresentado por Pereira Costa & 
Gameiros, Lda., com o NIPC 500846090, com sede em avenida Victor Gallo, n.º 83-C, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente o alargamento do passeio existente nas estremas confinantes com as 
ruas Filarmónica Recreativa Amieirinhense e do Corgo Sul, através da colocação de 
blocos de betão de cor idêntica ao existente, com as dimensões de 
0,10mx0,20mx0,06m, após a execução da camada de base em tout-venant com 0,15m de 
espessura. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 70,89m2, ao longo das 
frentes do prédio confinantes com as ruas Filarmónica Recreativa Amieirinhense e do 
Corgo Sul, conforme configuração constante da peça gráfica correspondente à “Planta 
de implantação”, com o número “2.2”, datada de “Maio de 2019”, entregue a coberto do  
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requerimento n.º 947/19, datado de 2019/05/29, ficando a emissão da Autorização de 
Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do 
Registo Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar as requerentes que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do 
RJUE, deverão, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do 
respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
18. Req.º nº 1175/19, datado de 10/07/2019 - Proc.º n.º 411/14, datado de 19/11/2014 - 
Albérico Baptista de Sousa 
 
760 - Presente pedido com o registo n.º 1175/19, datado de 10/07/2019, relativo a alterações a 
realizar em obra, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 83º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a decorrer no prédio 
localizado nos n.

os
 15 e 17 da rua António Batista, Picassinos, registado na Conservatória do 

Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 7196 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
n.º 8621, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 411/14, com data de entrada de 19/11/2014, apresentado por Albérico 
Baptista de Sousa, com o NIF 160 365 449, residente na rua da Vitória, n.º 38, Ordem, freguesia 
e concelho da Marinha Grande; 
 
Presente informação técnica, datada de 12/08/2019, que atesta encontrar-se o processo de 
alterações em obra apresentado 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 
alterações a realizar em obra, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 83º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a 
decorrer no prédio localizado nos n.

os
 15 e 17 da rua António Batista, Picassinos, registado 

na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 7196 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 8621, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 411/14, com data de entrada de 19/11/2014, 
apresentado por Albérico Baptista de Sousa, com o NIF 160 365 449, residente na rua da 
Vitória, n.º 38, Ordem, freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o alvará 
de licença de construção n.º 8/18, de 01/02/2018. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 27.º do RJUE, deverá requerer a alteração do 
alvará de licença de construção n.º 8/18, apresentando para o efeito os elementos 
instrutórios necessários, nomeadamente o original deste título, para que se possa 
proceder, nos termos do n.º 7 do mesmo articulado legal, ao respetivo aditamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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19. Req.º nº 1174/19, datado de 10/07/2019 - Proc.º n.º 96/07, datado de 06/02/2007 - 
Morgado Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda. 
 
761 - Presente requerimento n.º 1174/19, datado de 2019/07/10, constante do processo 
camarário n.º 96/07, subscrito por Morgado Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda., com o 
NIPC 501514546, com sede em rua da Relvinha, n.º 11, lugar de Machados, freguesia de Santa 
Eufémia e Boa Vista, concelho de Leiria, a solicitar o licenciamento das alterações a levar a 
efeito na obra de “Construção de edifício de habitação multifamiliar”, incidente sobre um 
prédio urbano identificado pelo Lote n.º 8 do loteamento urbano sito no lugar de Bergieiras, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, para a qual foi emitido o Alvará de Licença de 
Construção n.º 64/10, datado de 2010/05/06, com termo em 2020/04/16. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços, datados de 2019/07/18 e 2019/07/25, referentes, 
respetivamente, aos projetos de alterações de arquitetura e das especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão e considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, 
a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento das alterações à 
obra de “Alteração de edifício de habitação multifamiliar”, a incidir sobre um prédio 
urbano identificado pelo Lote n.º 8 do loteamento urbano sito no lugar de Bergieiras, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, para a qual foi emitido o Alvará de Licença de 
Construção n.º 64/10, datado de 2010/05/06, com termo em 2020/04/16, com o número de 
processo 96/07, com data de entrada em 2007/02/06, apresentado por Morgado Ruivo & 
Filhos, Construções Civis, Lda., com o NIPC 501514546, com sede em rua da Relvinha, n.º 
11, lugar de Machados, freguesia de Santa Eufémia e Boa Vista, concelho de Leiria. 
 
Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos do disposto no n.º 7 do art. 27.º 
do RJUE, deverá apresentar o original do Alvará de Obras de Construção n.º 64/17, datado 
de 2010/05/06, para se proceder ao respetivo averbamento das alterações à licença. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
20. Req.º nº 1333/19, datado de 06/08/2019 - Proc.º n.º 496/18, datado de 21/11/2018 - Mário 
Carvalheiro da Cruz e Maria Cristina Guerra Luís da Cruz 
 
762 - Presente requerimento n.º 1333/19, datado de 2019/08/06, constante do processo 
camarário n.º 496/18, subscrito por Mário Carvalheiro da Cruz, com o NIF 165567767 e por 
Maria Cristina Guerra Luís da Cruz, com o NIF 141263369, ambos residentes em rua do 
Comércio, n.º 25, lugar de Carvide, freguesia de Monte Real e Carvide, concelho de Leiria, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia e de 
construção e legalização de muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano sito em rua 
Cabeços da Garcia, lugar de Cabeços da Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20351 e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo número 20470-P, dispondo de projeto de arquitetura 
aprovado por deliberação camarária datada de 2019/07/29.  
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2019/08/08, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
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Após a análise da pretensão e considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, 
a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de uma moradia e de construção e legalização de muros de vedação”, a 
incidir sobre um prédio urbano sito em rua Cabeços da Garcia, lugar de Cabeços da 
Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 20351 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 20470-P, com o número de processo 496/18, com data de entrada em 
2018/11/21, apresentado por Mário Carvalheiro da Cruz, com o NIF 165567767 e por Maria 
Cristina Guerra Luís da Cruz, com o NIF 141263369, ambos residentes em rua do 
Comércio, n.º 25, lugar de Carvide, freguesia de Monte Real e Carvide, concelho de Leiria, 
– deferir o mesmo, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Execução de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente: 
1.1. Uma berma/valeta no remate do passeio ao pavimento betuminoso da rua, em 
calçada de calcário ou granito com dimensões de 0,10mx0,10mx0,10m, após execução 
de abertura de caixa na espessura dos pavimentos a aplicar e uma base em tout-venant 
com uma espessura de 0,30m. A berma deverá ser executada de modo a fazer uma 
valeta suave com um fio de água ao meio da berma em calçada. Em alternativa, o remate 
do passeio ao pavimento betuminoso existente poderá ser executado em betão 
betuminoso com uma espessura de 0,10m, após execução de abertura de caixa na 
espessura dos pavimentos a aplicar e uma camada de base em tout-venant com 0,30m 
de espessura.  
1.2. Um passeio na estrema do prédio confinante com a rua Cabeços da Garcia, em 
calçada de calcário com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após execução de uma 
base em tout-venant com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser de calcário com as 
dimensões de 0,15m (largura à vista) x 0,20m (altura) x 0,15m (largura da base). 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 17,61m2, ao longo da 
frente do prédio confinante com a rua Cabeços da Garcia, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “Implantação (projeto Muro Frontal)”, com 
o número “1C”, datada de “Jul. 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 1180/19, 
datado de 2019/07/11, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente 
atualizada. 

 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do 
RJUE, deverão, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do 
respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
21. Req.º nº 1385/19, datado de 14/08/2019 - Proc.º n.º 248/19, datado de 12/07/2019 - 
Megatechind - Indústrias Marinha Grande, Lda 
 
763 - Presente pedido com o registo n.º 1385/19, datado de 14/08/2019, relativo ao licenciamento 
de ampliação de uma unidade industrial existente no n.º 3 da rua da Zona Industrial, Moita, no 
prédio registado na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 1884 e inscrito na  
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matriz predial urbana sob o artigo n.º 867-P, da freguesia da Moita e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 248/19, com data de entrada de 
12/07/2019, apresentado por Megatechind - Indústrias Marinha Grande, Lda, com o NIPC 509 
826 024, com sede na rua da Zona Industrial, n.º 3, freguesia da Moita e concelho da Marinha 
Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara realizada a 29/07/2019; 
 
Presente informação técnica, datada de 27/08/2019, que atesta encontrarem-se os projetos de 
especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 27/08/2019, 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 processo de licenciamento relativo a 
ampliação de uma unidade industrial existente no n.º 3 da rua da Zona Industrial, Moita, no 
prédio registado na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 1884 e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo n.º 867-P, da freguesia da Moita e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 248/19, com data de 
entrada de 12/07/2019, apresentado por Megatechind - Indústrias Marinha Grande, Lda, 
com o NIPC 509 826 024, com sede na rua da Zona Industrial, n.º 3, freguesia da Moita e 
concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
22. Req.º nº 1361/19, datado de 09/08/2019 - Proc.º n.º 89/19, datado de 12/03/2019 - Micaela 
Margarida da Silva Delgado 
 
764 - Presente requerimento n.º 1361/19, datado de 2019/08/09, constante do processo 
camarário n.º 89/19, subscrito por Micaela Margarida da Silva Delgado, com o NIF 236043889, 
com residência em rua da Pega, n.º 1, lugar de Pataias, freguesia de Pataias, concelho de 
Alcobaça, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de moradia 
unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua esquerda, lugar 
de Almoinha Velha, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória  
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do Registo Predial de Alcobaça sob o número 60 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
número 57, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 
2019/07/01. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/08/16, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão e considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, 
a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 09/09o pedido de licenciamento da obra “Construção de moradia unifamiliar e 
muros de vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua esquerda, lugar de 
Almoinha Velha, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o número 60 e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo número 57, com o número de processo 89/19, com data de entrada em 
2019/03/12, apresentado por Micaela Margarida da Silva Delgado, com o NIF 236043889, 
com residência em rua da Pega, n.º 1, lugar de Pataias, freguesia de Pataias, concelho de 
Alcobaça. 
 
Mais delibera informar a requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do 
RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do 
respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
23. Req.º nº 1311/19, datado de 01/08/2019 - Proc.º n.º 13/18, datado de 17/01/2018 - Luís 
Miguel Rodrigues Sapateiro 
 
765 - Presente requerimento n.º 1311/19, datado de 2019/08/01, constante do processo 
camarário n.º 13/18, subscrito por Luís Miguel Rodrigues Sapateiro, com o NIF 227718747, 
com residência em rua da Charnequinha, n.º 32 A, lugar Moita, freguesia de Moira, concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de moradia e 
muro”, a incidir sobre um prédio rústico, sito em rua 1.º de Dezembro, lugar de Moita, freguesia 
de Moita,  concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 446 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 1913, dispondo 
de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2019/02/25.  
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/06/26, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de moradia e muro”, a incidir sobre um prédio rústico sito em rua 1.º de 
Dezembro, lugar de Moita, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 446 e inscrito na matriz  
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predial rústica sob o artigo número 1913, com o número de processo 13/18, com data de 
entrada em 2018/01/17, apresentado por Luís Miguel Rodrigues Sapateiro, com o NIF 
227718747, com residência em rua da Charnequinha, n.º 32 A, lugar Moita, freguesia de 
Moira, concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Execução de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua 1.º de 
Dezembro. Os materiais a aplicar no passeio deverão prever calçada de calcário com as 
dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após execução de uma base em tout-venant com 
0,15m de espessura. O lancil deverá ser de betão com as dimensões de 0,13m (largura à 
vista) x 0,25m (altura) x 0,15m (largura da base), podendo o passeio ser rebaixado na 
zona da entrada. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 44,10m2, ao longo da 
frente do prédio confinante com a rua 1.º de Dezembro, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação”, com o número 
“03”, datada de “Julho 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 1311/19, datado 
de 2019/08/01, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente 
atualizada. 

 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do 
RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do 
respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
24. Req.º nº 1068/19, datado de 19/06/2019 - Proc.º n.º 419/18, datado de 03/10/2018 - Rifarta 
- Construção Civil, Lda. 
 
766 - Presente requerimento n.º 1068/19, datado de 2019/06/19, constante do processo 
camarário n.º 419/18, subscrito por Rifarta - Construção Civil, Lda., com o NIPC 504425161, 
com sede em rua do Outeiro, n.º 22, Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho de 
Leiria, inerente ao pedido de licenciamento de Obras de Urbanização, tendo em vista dotar o 
prédio rústico sito no lugar de Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 304 inscrito na respetiva 
matriz predial rústica sob o artigo número 2741, da infraestrutura de Rede de Abastecimento de 
Água, face ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma Moradia Unifamiliar e 
Muros de Vedação”, constante do processo camarário n.º 458/17, apresentado por Rifarta - 
Construção Civil, Lda.. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/08/08, a enquadrar devidamente a 
pretensão, garantindo que se encontram reunidas as condições para que a mesma seja 
submetida a deliberação camarária. 
 
Após análise da pretensão, bem como do referido parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do disposto no art. 26.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação - RJUE, as Obras de Urbanização tendo em vista dotar o prédio 
rústico sito no lugar de Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na  
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Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 304 inscrito na 
respetiva matriz predial rústica sob o artigo número 2741, da infraestrutura de Rede de 
Abastecimento de Água, face ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma 
Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação”, constante do processo camarário n.º 458/17, 
apresentado por Rifarta - Construção Civil, Lda., com o condicionalismo da prestação de 
caução destinada a garantir a boa e regular execução das Obras de Urbanização, nos 
termos do art. 54.º do RJUE, no valor de € 15.993,06 (quinze mil novecentos e noventa e 
três euros e seis cêntimos). 
 
Delibera ainda, nos termos do art. 53.º do RJUE, estabelecer um prazo de execução de 1 
ano para a realização das respetivas obras de urbanização. 
Mais informa que deverá comunicar aos respetivos serviços, o início das obras de 
urbanização a levar a efeito. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
25. Req.º nº 2266/18, datado de 19/12/2018 - Proc.º n.º 536/18, datado de 19/12/2018 - 
Ermelino Simões Neto e Tânia Patrícia Simões Neto 
 
767 - Presente pedido com o registo n.º 2266/18, datado de 19/12/2018, relativo a destaque de 
parcela e construção de oficina de manutenção e reparação automóvel, no prédio sito no n.º 
10 da rua das Quitérias, Escoura, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 14326 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 10522, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 536/18, com data 
de entrada de 19/12/2019, apresentado por Ermelino Simões Neto, com o NIF n.º 239 359 160, 
e Tânia Patrícia Simões Neto, com o NIF 216 163 137, residentes na rua das Quitérias, n.º 10, 
Escoura, freguesia e concelho da Marinha Grande, a solicitar a aprovação do respetivo projeto de 
arquitetura; 
 
Presente informação técnica desfavorável, datada de 7/08/2019, atestando que o pedido deverá 
ser indeferido, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24º do RJUE, por violar normas e 
regulamentos legais aplicáveis, nomeadamente a alínea a) do n.º 5 do artigo 6º do RJUE e o n.º 
1 do artigo 11º do regulamento do PDM da Marinha Grande, ao propor a execução de um edifício 
não habitacional na parcela que se pretende destacar, e a alínea a) do n.º 2 do artigo 11º do 
regulamento do PDM da Marinha Grande, ao propor a construção à estrema da parcela, 
contrariando a distância mínima de 15,00 m prevista nesta norma, devendo ser os requerentes 
notificados, em sede de audiência prévia, a realizar nos termos dos artigos 121º e 122º do CPA, 
do projeto de indeferimento do seu pedido. 
 
A Câmara Municipal delibera: 
 
NOTIFICAR os requerentes, Ermelino Simões Neto, com o NIF n.º 239 359 160, e Tânia 
Patrícia Simões Neto, com o NIF 216 163 137, residentes na rua das Quitérias, n.º 10, 
Escoura, freguesia e concelho da Marinha Grande,), concedendo-lhes 15 dias, antes de ser 
tomada a decisão final, para que refiram, por escrito, em sede de AUDIÊNCIA PRÉVIA, nos 
termos e para os efeitos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código do Procedimento 
Administrativo CPA, o que se lhes oferecer 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, registado com o n.º 
2266/18, datado de 19/12/2018, a que corresponde o processo n.º 536/18, referente a  
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destaque de parcela e construção de oficina de manutenção e reparação automóvel, no 
prédio sito no n.º 10 da rua das Quitérias, Escoura, registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 14326 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
n.º 10522, da freguesia e concelho da Marinha Grande, por violar o disposto na alínea a) do 
n.º 5 do artigo 6º do RJUE e o n.º 1 do artigo 11º do regulamento do PDM da Marinha 
Grande, ao propor a execução de um edifício não habitacional na parcela que se pretende 
destacar, por esta se localizar em espaço não urbanizável, classificado como Agro-
Florestal, e a alínea a) do n.º 2 do artigo 11º do regulamento do PDM da Marinha Grande, ao 
propor a construção à estrema da parcela, contrariando a distância mínima às estremas de 
15,00 m, prevista nesta norma. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
26. Req.º nº 1464/17, datado de 18/08/2017 - Proc.º n.º 164/17, datado de 26/04/2017 - Álvaro 
Rodrigues Marques Carvalho 
 
768 - Presente requerimento n.º 1464/17, datado de 2017/08/18, constante do processo 
camarário n.º 164/17, em nome de Álvaro Rodrigues Marques Carvalho, com o NIF 
159435250, com residência em rua dos Carreirinhos, n.º 12, lugar de Comeira, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, relativo ao pedido de licenciamento da “Legalização da alteração 
e ampliação de edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação” existentes, localizados 
num prédio urbano sito na rua dos Carreirinhos, lugar de Comeira, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
11798 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 9377 da freguesia e 
concelho de Marinha Grande, correspondente ao designado “Lote n.º 7” do loteamento urbano 
para o qual foi emitido o Alvará de Loteamento n.º 30/1976, datado de 02/02/1976. 
 
Presente processo camarário n.º 343/17, em nome de Álvaro Rodrigues Marques Carvalho, 
referente ao licenciamento da “Alteração de Loteamento Urbano” a incidir  sobre os 
parâmetros urbanísticos associados o designado “Lote n.º 7”, para o qual foi emitido o 
Aditamento ao Alvará de Loteamento, datado de 2019/03/29. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/08/20, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais e 
regulamentares aplicáveis, nomeadamente as constantes no Alvará de Loteamento n.º 30/1976, 
datado de 02/02/1976, com posterior aditamento emitido em 2019/03/29, nomeadamente por 
apresentar uma área total de construção proposta de 304,00m2, superior à área máxima 
permitida de 295,00m2 para o lote. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da “Legalização da alteração e ampliação de 
edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação” existentes, localizados num prédio 
urbano sito na rua dos Carreirinhos, lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
11798 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 9377 da freguesia 
e concelho de Marinha Grande, correspondente ao designado “Lote n.º 7” do loteamento 
urbano para o qual foi emitido o Alvará de Loteamento n.º 30/1976, datado de 02/02/1976, 
com posterior aditamento emitido em 2019/03/29,apresentado por Álvaro Rodrigues 
Marques Carvalho, com o NIF 159435250, com residência em rua dos Carreirinhos, n.º 12, 
lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, bem como do parecer técnico 
datado de 2019/08/20, a Câmara Municipal delibera NOTIFICAR o requerente, nos termos 
dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo – CPA, para se  
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pronunciar em sede de AUDIÊNCIA PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o 
presente projeto de indeferimento da pretensão, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 
1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização 
e da Edificação - RJUE, nomeadamente por violar normas legais e regulamentares 
aplicáveis, designadamente as constantes no Alvará de Loteamento Urbano n.º 30/1976, 
datado de 02/02/1976, com posterior aditamento emitido em 2019/03/29, por apresentar 
uma área total de construção proposta de 304,00m2, superior à área máxima permitida de 
295,00m2 para o lote. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
27. Req.º nº 1341/19, datado de 06/08/2019 - Proc.º n.º 441/17, datado de 28/09/2017 - Maria 
Elisabete Rosa Bonita 
 
769 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1341/19, datado de 06/08/2019, 
apresentado por Maria Elisabete Rosa Bonita, com o NIF 127931805, residente em Rua das 
Rosas, n.º 62, freguesia de Marinha Grande, a solicitar a autorização de utilização para o edifício 
sito em Rua das Rosas da Pedra de Cima, n.º 60, Pedra de Cima freguesia e concelho de 
Marinha Grande, objeto de legalização de alteração de fachada, titulada pelo alvará de obras de 
legalização n.º 102/18, emitido em 09/07/2018. 
 
Presente parecer técnico datado de 12/08/2019, 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 no n.º 6 do art.º 57.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do 
Município da Marinha Grande. 
 
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 em Rua das Rosas da Pedra de Cima, n.º 
60, Pedra de Cima freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Maria 
Elisabete Rosa Bonita, com o NIF 127931805, residente em Rua das Rosas, n.º 62, 
freguesia de Marinha Grande, com a seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheiro Rui Vicente 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Carlos Duarte 
 
2) Membros suplentes 
Engenheira Cristina Silva 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo número 
e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, correspondente à 
obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação profissional dos técnicos 
responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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28. Req.º nº 1295/19, datado de 30/07/2019 - Proc.º n.º 66/17, datado de 21/02/2017 - Maria 
Helena Estevães Liberato dos Santos 
 
770 - Presente requerimento, com registos de entrada n.º 331/17, datado de 24/02/2017, 
apresentado por Maria Helena Estevães Liberato dos Santos, com o NIF 230382878, 
residente em Rua de Óbidos, n.º 44, Trutas, freguesia de Marinha Grande, solicitar a 
autorização de utilização para o edifício sito na mesma morada, objeto de legalização de obra 
de alteração, titulada pelo alvará de licença de legalização n.º 68/19, emitido em 27/06/2019, no 
âmbito do processo camarário n.º 66/17. 
 
Presente parecer técnico datado de 21/08/2019, 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 no n.º 6 do art.º 57.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do 
Município da Marinha Grande. 
 
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 em Rua de Óbidos, n.º 44, Trutas, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Maria Helena Estevães Liberato 
dos Santos, com o NIF 230382878, residente na mesma morada, com a seguinte 
composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheiro Rui Vicente 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Carlos Duarte 
 
2) Membros suplentes 
Engenheira Cristina Silva 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo número 
e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, correspondente à 
obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação profissional dos técnicos 
responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
29. Req.º nº 1291/19, datado de 30/07/2019 - Proc.º n.º 530/18, datado de 13/12/2018 - 
Socrebel - Sociedade Comercial de Restauração e Bebidas do Liz, Lda 
 
771 - Presente requerimento com registo de entrada com o n.º 1291/19, de 30/07/2019, 
apresentado por Ricardo Miguel Campos, em representação de Socrebel - Sociedade Comercial 
de Restauração e Bebidas do Liz, Lda, concessionária do apoio de praia, na Praia de Vieira, com 
sede na Avenida Marginal, s/n, Lugar da Praia da Vieira, Freguesia de Vieira de Leiria, Concelho 
de Marinha Grande, é solicitada a devolução das taxas pagas pelas guias de receita números 
152323, de 13/12/2018, 15569, datada de 28/12/2018, 1521, datada de 25/01/2019 e 2220, 
datada de 13/02/2019, no valor total de 1.051,02€ (mil e cinquenta e um euros e dois cêntimos). 
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Presente deliberação camarária tomada na reunião de 08/04/2019, segundo a qual a Câmara 
Municipal deliberou isentar o pagamento das taxas devidas no âmbito do presente procedimento, 
ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 3 do art.º 119.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande, no montante de 994,52€ (novecentos e noventa 
e quatro euros e cinquenta e dois cêntimos). 
 
Presente parecer, datado de 13/08/2019,em que se verificou que o cálculo das taxas devidas no 
âmbito do pedido de licenciamento/legalização de alteração e ampliação de estabelecimento de 
restauração e bebidas designado “Esplanada Âncora”, inserido num equipamento de “apoio de 
praia completo”, a que foi atribuído o numero de processo camarário 530/18, subscrito por 
Socrebel - Sociedade Comercial de Restauração e Bebidas do Liz, Lda, apresentava um lapso, 
sendo que as taxas devidas no âmbito do presente procedimento ascendem a 1.166,02€ (mil 
cento e sessenta e seis euros e dois cêntimos), conforme se discrimina abaixo: 
 
a)  Montante da taxa devida pela apresentação do procedimento (pago pela guia de receita n.º 

2018/2/15232, datada de 13/12/2018): 250,00€; 
b)  Montante da taxa devida pela emissão do alvará de construção (pago pela guia de receita 

n.º 2018/2/15569, datada de 28/12/2018): 458,25€; 
c)  Montante da taxa devida pela apresentação do pedido de concessão de autorização de 

utilização (pago pela guia de receita n.º 2019/2/1521, datada de 25/01/2019): 56,50€; 
d)  Montante da taxa devida pela realização de vistoria prévia à concessão da autorização de 

utilização (pago pela guia de receita n.º 2019/2/2220, datada de 13/02/2019): 286,27€; 
e)  Montante da taxa devida pela emissão do alvará de autorização de utilização: 115,00€ 
 
Face ao exposto, considerando que: 
 
1 - Em reunião de 08/04/2019, a Câmara Municipal deliberou, ao abrigo da alínea g) do n.º 3 do 
artigo 119.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha 
Grande, isentar o montante de 994,52 euros, correspondente às taxas devidas pela referida 
sociedade, pela apresentação do pedido de legalização de um conjunto de operações 
urbanísticas levadas a efeito no referido apoio de praia, realização de vistoria e emissão do 
respetivo alvará de utilização, respeitantes ao processo administrativo n.º 530/18, porquanto a 
mencionada instalação presta serviços e proporciona funções de apoio a todos aqueles que 
frequentam a Praia da Vieira ou aí passam férias, pelo que assume um papel importante no 
desenvolvimento do turismo no concelho.” 
 
2 - posteriormente, foi detetado pelos serviços, conforme parecer, datado de 13/08/2019, que as 
taxas devidas no âmbito do procedimento ascendem a 1.166,02€ (mil cento e sessenta e seis 
euros e dois cêntimos), e não a 994,52 euros 
 
A Câmara Municipal delibera, ao abrigo do artigo 174.º do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA) retificar este erro de cálculo da expressão da vontade do órgão 
administrativo, mantendo-se inalterável o sentido da sua decisão,  
 
Assim, onde se lê: 
“A Câmara Municipal (...), delibera, ao abrigo da alínea g) do n.º 3 do artigo 119.º do 
Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, isentar o 
montante de 994,52 euros, correspondente às taxas devidas pela referida sociedade, pela 
apresentação do pedido de legalização de um conjunto de operações urbanísticas levadas a 
efeito no referido apoio de praia, realização de vistoria e emissão do respetivo alvará de 
utilização, respeitantes ao processo administrativo n.º 530/18, (...).” 
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Deve ler-se: 
“A Câmara Municipal (...), delibera, ao abrigo da alínea g) do n.º 3 do artigo 119.º do 
Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, isentar o 
montante de 1.166,02€ euros, correspondente às taxas devidas pela referida sociedade, pela 
apresentação do pedido de legalização de um conjunto de operações urbanísticas levadas a 
efeito no referido apoio de praia, realização de vistoria e emissão do respetivo alvará de 
utilização, respeitantes ao processo administrativo n.º 530/18, (...).” 
 
Mais delibera determinar a devolução do montante das taxas já pagas pela sociedade 
requerente, no valor de 1051,02€ (mil e cinquenta e um euros e dois cêntimos), conforme 
montantes das taxas pagas pelas guias de receita n.º 2018/2/15232, datada de 13/12/2018, 
n.º 2018/2/15569, datada de 28/12/2018, n.º 2019/2/1521, datada de 25/01/2019 e n.º 
2019/2/2220, datada de 13/02/2019.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
30. Req.º nº 1382/19, datado de 13/08/2019 - Proc.º n.º 295/19, datado de 13/08/2019 - 
Agência Portuguesa do Ambiente APA ARH Tejo e Oeste 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionou, relativamente a este ponto e aos pontos 31 e 32, 
onde se situam estes apoios de praia e porque só agora vão emitir o alvará de construção para 
se poder construir, praticamente no final da época balnear. 
 
A Sr.ª Presidente informou que são os concessionários que estão a pedir, e a APA pede à 
Câmara a emissão de parecer favorável. 
Seguidamente pediu a presença da Técnica da Divisão de Gestão do Território, Dr.ª Ana 
Marques, que veio explicar o procedimento relativamente a estes pedidos. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro saudou o facto de os serviços terem dado resposta 
(parecer) com celeridade e em tempo útil. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que sempre que se trata de empresas a Câmara tem o cuidado de ser 
célere. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação as seguintes propostas: 
 
772 - Presente pedido com o registo n.º 1382/19, datado de 13/08/2019, referente a pedido de 
parecer relativo à construção de um Apoio de Praia Simples (APS) na praia de S. Pedro de Moel, 
na unidade balnear (UB) 03, a que se reporta o processo n.º 295/19, com data de entrada de 
13/08/2019, apresentado pela Agência Portuguesa do Ambiente APA ARH Tejo e Oeste, com 
sede na rua Artilharia Um, 107, Lisboa, a que corresponde a referência n.º SO47204-201908-
ARHTO.DRHL e o processo n.º ARHTO.DRHL.00082.2019, desta entidade, em nome de João 
Pereira; 
 
Presente informação técnica, datada de 19/08/2019, que informa ser o APS proposto compatível 
com as normas e regulamentos legais aplicáveis, nomeadamente o PDM da Marinha Grande, 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/95, de 21 de Abril, com as alterações 
introduzidas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 153/98, de 30 de Dezembro, pelo Aviso 
n.º 1313/2017, publicado no Diário da República II Série de 2 de fevereiro e pelo Aviso 
4419/2018, de 4 de abril, que transpôs as normas constantes do Programa da Orla Costeira de 
Ovar-Marinha Grande (POC OMG), devidamente identificadas no anexo III à Resolução do 
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Conselho de Ministros n.º 112/2017, da qual faz parte integrante, para o Regulamento do Plano 
Diretor Municipal da Marinha Grande. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
EMITIR PARECER FAVORÁVEL ao presente projeto relativo à construção de um Apoio de 
Praia Simples (APS) na praia de S. Pedro de Moel, na unidade balnear (UB) 03, a que se 
reporta o processo n.º 250/19, com data de entrada de 13/08/2019, apresentado pela 
Agência Portuguesa do Ambiente APA ARH Tejo e Oeste, com sede na rua Artilharia Um, 
107, Lisboa, a que corresponde a referência n.º SO47204-201908-ARHTO.DRHL e o 
processo n.º ARHTO.DRHL.00082.2019, desta entidade, em nome de João Pereira, para 
efeitos da emissão, por parte da ARH do Tejo e Oeste, do respetivo título de ocupação do 
domínio público marítimo, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 
maio. 
 
Delibera, igualmente, informar que a construção do APS é uma operação urbanística 
sujeita a controlo prévio, abrangida pelo regime de licenciamento, nos termos do disposto 
na alínea h) do n.º 2 do artigo 4º 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, por se tratar de uma obra de construção a 
realizar em área de servidão administrativa, pelo que a sua construção deve ser precedida 
da prévia obtenção do respetivo alvará de licença de construção, a emitir pela Câmara 
Municipal, na sequência do deferimento, por esta entidade, do processo de licenciamento 
a apresentar pelo requerente. 
 
Mais delibera informar que as obras nas praias do concelho são suspensas de 1 de julho 
até 31 de agosto, nos termos do artigo 94.º do Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEU). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
31. Req.º nº 1378/19, datado de 13/08/2019 - Proc.º n.º 290/19, datado de 13/08/2019 - 
Agência Portuguesa do Ambiente APA ARH Tejo e Oeste 
 
773 - Presente pedido com o registo n.º 1378/19, datado de 13/08/2019, referente a pedido de 
parecer relativo à construção de um Apoio de Praia Mínimo (APM) na praia de S. Pedro de Moel, 
na unidade balnear (UB) 01, a que se reporta o processo n.º 290/19, com data de entrada de 
13/08/2019, apresentado pela Agência Portuguesa do Ambiente APA ARH Tejo e Oeste, com 
sede na rua Artilharia Um, 107, Lisboa, a que corresponde a referência n.º SO47585-201908-
ARHTO.DRHL e o processo n.º ARHTO.DRHL.00090.2019, desta entidade, em nome de Maria 
Natália Courado Loureiro; 
 
Presente informação técnica, datada de 19/08/2019, que informa ser o APM proposto compatível 
com as normas e regulamentos legais aplicáveis, nomeadamente o PDM da Marinha Grande, 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/95, de 21 de Abril, com as alterações 
introduzidas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 153/98, de 30 de Dezembro, pelo Aviso 
n.º 1313/2017, publicado no Diário da República II Série de 2 de fevereiro e pelo Aviso 
4419/2018, de 4 de abril, que transpôs as normas constantes do Programa da Orla Costeira de 
Ovar-Marinha Grande (POC OMG), devidamente identificadas no anexo III à Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 112/2017, da qual faz parte integrante, para o Regulamento do Plano 
Diretor Municipal da Marinha Grande. 
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Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
EMITIR PARECER FAVORÁVEL ao presente projeto relativo à construção de um Apoio de 
Praia Mínimo (APM) na praia de S. Pedro de Moel, na unidade balnear (UB) 01, a que se 
reporta o processo n.º 290/19, com data de entrada de 13/08/2019, apresentado pela 
Agência Portuguesa do Ambiente APA ARH Tejo e Oeste, com sede na rua Artilharia Um, 
107, Lisboa, a que corresponde a referência n.º SO47585-201908-ARHTO.DRHL e o 
processo n.º ARHTO.DRHL.00090.2019, desta entidade, em nome de Maria Natália Courado 
Loureiro, para efeitos da emissão, por parte da ARH do Tejo e Oeste, do respetivo título de 
ocupação do domínio público marítimo, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 
 
Delibera, igualmente, informar que a construção do APM é uma operação urbanística 
sujeita a controlo prévio, abrangida pelo regime de licenciamento, nos termos do disposto 
na alínea h) do n.º 2 do artigo 4º 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, por se tratar de uma obra de construção a 
realizar em área de servidão administrativa, pelo que a sua construção deve ser precedida 
da prévia obtenção do respetivo alvará de licença de construção, a emitir pela Câmara 
Municipal, na sequência do deferimento, por esta entidade, do processo de licenciamento 
a apresentar pelo requerente. 
 
Mais delibera informar que as obras nas praias do concelho são suspensas de 1 de julho 
até 31 de agosto, nos termos do artigo 94.º do Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEU). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
32. Req.º nº 1383/19, datado de 13/08/2019 - Proc.º n.º 296/19, datado de 13/08/2019 - 
Agência Portuguesa do Ambiente APA ARH Tejo e Oeste 
 
774 - Presente pedido com o registo n.º 1383/19, datado de 13/08/2019, referente a pedido de 
parecer relativo à construção de um Apoio de Praia Mínimo (APM) na praia de S. Pedro de Moel, 
na unidade balnear (UB) 04, a que se reporta o processo n.º 296/19, com data de entrada de 
13/08/2019, apresentado pela Agência Portuguesa do Ambiente APA ARH Tejo e Oeste, com 
sede na rua Artilharia Um, 107, Lisboa, a que corresponde a referência n.º SO47308-201908-
ARHTO.DRHL e o processo n.º ARHTO.DRHL.00092.2019, desta entidade, em nome de João 
Alberto Courado Loureiro; 
 
Presente informação técnica, datada de 13/08/2019, que informa ser o APM proposto compatível 
com as normas e regulamentos legais aplicáveis, nomeadamente o PDM da Marinha Grande, 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/95, de 21 de Abril, com as alterações 
introduzidas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 153/98, de 30 de Dezembro, pelo Aviso 
n.º 1313/2017, publicado no Diário da República II Série de 2 de fevereiro e pelo Aviso 
4419/2018, de 4 de abril, que transpôs as normas constantes do Programa da Orla Costeira de 
Ovar-Marinha Grande (POC OMG), devidamente identificadas no anexo III à Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 112/2017, da qual faz parte integrante, para o Regulamento do Plano 
Diretor Municipal da Marinha Grande. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
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EMITIR PARECER FAVORÁVEL ao presente projeto relativo à construção de um Apoio de 
Praia Mínimo (APM) na praia de S. Pedro de Moel, na unidade balnear (UB) 04, a que se 
reporta o processo n.º 296/19, com data de entrada de 13/08/2019, apresentado pela 
Agência Portuguesa do Ambiente APA ARH Tejo e Oeste, com sede na rua Artilharia Um, 
107, Lisboa, a que corresponde a referência n.º SO47308-201908-ARHTO.DRHL e o 
processo n.º ARHTO.DRHL.00092.2019, desta entidade, em nome de João Alberto Courado 
Loureiro, para efeitos da emissão, por parte da ARH do Tejo e Oeste, do respetivo título de 
ocupação do domínio público marítimo, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 
Delibera, igualmente, informar que a construção do APM é uma operação urbanística 
sujeita a controlo prévio, abrangida pelo regime de licenciamento, nos termos do disposto 
na alínea h) do n.º 2 do artigo 4º 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, por se tratar de uma obra de construção a 
realizar em área de servidão administrativa, pelo que a sua construção deve ser precedida 
da prévia obtenção do respetivo alvará de licença de construção, a emitir pela Câmara 
Municipal, na sequência do deferimento, por esta entidade, do processo de licenciamento 
a apresentar pelo requerente. 
 
Mais delibera informar que as obras nas praias do concelho são suspensas de 1 de julho 
até 31 de agosto, nos termos do artigo 94.º do Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEU). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
33. Req.º nº 830/19, datado de 13/05/2019 - Proc.º n.º 459/18, datado de 29/10/2018 - 
Ribermold, Lda. 
 
775 - 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. 
 
Presente informação jurídica, sobre o cumprimento nas normas do Programa de Apoio ao 
Emprego e Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande, datada de 26-08-2019- 
 
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. 
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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 

 
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; 
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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); 
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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. 
 

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 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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34. Req.º nº 1454/19, datado de 28/08/2019 - Proc.º n.º 32/18, datado de 05/02/2018 - V.B - 
Fresagem, Lda 
 
776 - Presente pedido com registo de entrada n.º 375/19, de 22-02-2019, apresentado por V.B - 
Fresagem, Lda, com sede na Rua dos Poços, n.º 37, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, 
titular do processo de legalização e ampliação de uma unidade industrial, com o n.º 32/18, sito na 
mesma morada, 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 requerimento com o registo de entrada com o n.º 1454/19, de 28-08-2019, em que 
solicita a junção de declaração da Segurança Social, comprovativa do número de trabalhadores 
existentes na referida unidade industrial. 
 
Presente informação técnica datada de 28-08-2019. 
 
Presente minuta do contrato de apoio ao emprego e empreendedorismo, a celebrar entre a 
interessada e o Município da Marinha Grande. 
 
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 3 postos de trabalho, 
na unidade industrial objeto de legalização. Encontra-se, assim, preenchido o pressuposto de 
aplicação do mencionado programa. Nestes termos o pedido está enquadrado no patamar que 
confere a redução de 50% das taxas urbanísticas, identificadas no anexo que integra a minuta do 
contrato a celebrar. 
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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 legalização e ampliação de 
uma unidade industrial, sita na Rua dos Poços, n.º 37, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, aprovada por deliberação camarária datada de 10-12-2018, cujo processo tramitou 
sob o n.º 32/18, em nome de V.B - Fresagem, Lda, com sede na identificada morada, no 
âmbito do citado Programa de Apoio ao Emprego e ao Empreendedorismo no Concelho da 
Marinha Grande e, consequentemente, conceder-lhe a redução das taxas municipais em 
50%, nos exatos termos constantes da minuta de contrato que igualmente aprova, se dá 
por integralmente reproduzida e fica anexa. 
 

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

 
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 V.B - 
FRESAGEM, LDA, com sede na Rua dos Poços, 37, Lameira da Embra, Freguesia e Concelho 
da Marinha Grande, adiante referenciada como investidor. 
 
É celebrado o presente contrato, nos seguintes termos: 
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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 legalização e ampliação 
de um edifício industrial, que tramitou sob o n.º 32/18. 
 

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

âmbito da fiscalização do presente contrato; 
f) 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 15 postos de trabalho na unidade industrial objeto 
de ampliação.  
 

Cláusula 4.ª – Benefício 
1.O investidor beneficia da redução em 50% das taxas devidas pela realização da operação 
urbanística, no valor de 3.892,97 euros (três mil oitecentos e noventa e dois euros e 
noventa e sete cêntimos) em conformidade com o cálculo que constitui o anexo I e se dá por 
integralmente reproduzido. 
 
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. 

 
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. 
 
 



 

Página 49 de 61 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 02/09/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 23 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
 
35. Atualização do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do inquilino 
residente na Rua Bairro do Camarnal, nº 51 - Camarnal. 
 
777 - Presente informação n.º 1682 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 14 
de agosto de 2019, a dar conta da necessidade de proceder à atualização do valor da renda da 
habitação em epígrafe.  
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social e revoga a Lei n.º 21/2009, 
de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
definições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do arrendamento 
apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à milésima, que resulta da 
seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (435,76€)” 
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Considerando ainda que, no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado não 
pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada momento. 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da data 
de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão e de 
utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda é 
atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do agregado 
familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquilino e que 
têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o artigo 23.º da 
Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à atualização da renda 
do inquilino residente na fração identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o 
constante do quadro seguinte: 
 

MORADA Casa DATA 
CONTRATO 

RENDA/19 
(agosto) 

RENDA/19 
(novembro) 

Rua Bairro do Camarnal 51 11/05/2013 4,21€ 4,36€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a partir 
do 1.º dia útil do mês de novembro do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
36. Atualização do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da inquilina 
residente na Rua Bairro do Camarnal, nº 46 - Camarnal. 
 
778 - Presente informação n.º 1668 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 12 
de agosto de 2019, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da renda da 
habitação em epígrafe, por motivo de atualização bienal do valor da renda.  
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social e revoga a Lei n.º 21/2009, 
de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
definições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do arrendamento 
apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à milésima, que resulta da 
seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
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T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (435,76€)” 
 
Considerando ainda que, no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado não 
pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada momento. 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da data 
de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão e de 
utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda é 
atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do agregado 
familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e que 
têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o artigo 23.º da 
Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à atualização da renda 
da inquilina residente na fração identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o 
constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR Casa DATA  
CONTRATO 

RENDA/19 
(setembro) 

RENDA/19 
(novembro) 

Rua do Bairro do Camarnal N.º 46 13/05/2013 49,79€ 52,74€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a partir 
do 1.º dia útil do mês de novembro do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
37. Transferência habitacional da inquilina da atual fração sita na Praceta da Liberdade, 
Bloco 7, 3.º esq para a fração sita na Rua Professor Melo Vieira, Bloco 3, r/c dto, Casal de 
Malta - Marinha Grande, por motivos de saúde. 
 
779 - Presente informação n.º 1712 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 23 
de agosto de 2019, a propor a transferência habitacional da arrendatária em causa, por motivos 
de saúde. 
 
Considerando que a inquilina sofre de Bronquite Crónica Obstrutiva, com Exacerbação aguda; 
falência respiratória aguda e cronica e neoplasia maligna do apêndice, sendo obrigada a fazer-se 
acompanhar 24h com oxigénio portátil; 
 
Considerando que, reside num 3.º andar, sem elevador, o que lhe condiciona as idas ao exterior 
da habitação, para as atividades de vida diária;  
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 Considerando que nos termos da alínea 1) do artigo 25.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, publicado em 
Diário da República, 2.ª série — N.º 1 — 2 de janeiro de 2018, a inquilina reúne critérios que lhe 
confere o direito à transferência de habitação;  
 
Considerando que existe uma habitação social disponível sita na Rua Professor Melo Vieira, 
Bloco 3, R/C direto, Casal de Malta, disponível. 
 
Considerando que Emília Figueiredo aceita de bom grado a transferência para o referido fogo, na 
medida em que até lhe é mais benéfico, uma vez que, se trata de um rés-do-chão, aliado ao facto 
de continuar na sua área geográfica de residência, estando mais próxima dos serviços. 
 
Somos de propor a transferência deste agregado familiar para a fração correspondente ao Bloco 
3, R/C Dto da Rua Professor Melo Vieira. 
 
Mais se propõe a aprovação da minuta de contrato de arrendamento apoiado e a consequente 
atualização do valor da renda a pagar, nos termos do Regime de Arrendamento Apoiado e que 
com base nos rendimentos apresentados será de 16,94€ (dezasseis euros e noventa e quatro 
cêntimos) mensais. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, delibera no uso de competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com a 
alínea a) do n.º 5 do artigo 16.º -A da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação 
atual e com o artigo 25.º do Regulamento Municipal de Atribuição e de Utilização das 
Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, ainda em vigor, autorizar a 
transferência do agregado familiar, do Bloco 7, 3.ºesquerdo, na Praceta da Liberdade, para 
a fração correspondente ao Bloco 3, R/C Dto, da Rua Professor Melo Vieira. 
 
Mais delibera aprovar a presente minuta de contrato de arrendamento e que o valor de 
renda a aplicar com base nos rendimentos atuais do agregado familiar, no valor de 16,94€ 
(dezasseis euros e noventa e quatro cêntimos) entre em vigor a partir de 1 de novembro de 
2019. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
38. Transferência habitacional da inquilina da atual fração sita na Praceta da Liberdade, 
Bloco 1, r/c esq para a fração sita na Rua Júlio Braga Barros, Bloco 1, r/c B, Casal de Malta 
- Marinha Grande, por agravamento das condições de habitabilidade e por motivos de 
saúde. 
 
780 - Presente informação n.º 1744 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania – D.D.C.- 
datada de 28 de agosto de 2019, a propor a transferência habitacional da arrendatária em causa, 
por motivos de agravamento das condições de habitabilidade e consequentemente de saúde da 
inquilina. 
 
O fogo tem evidentes sinais de infiltrações e consequente degradação dos materiais, tal como se 
atesta no registo fotográfico em anexo, a ocorrência de infiltrações/humidades, segundo 
indicação médica, favorece a ocorrência de infeções fúngicas e a degradação do mobiliário com 
aparecimento de micro-organismos associados à decomposição dos seus materiais, são fatores 
de risco para a doente.  
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Nos termos da alínea a) do artigo 31.º do Regulamento Municipal de Habitação em vigor, 
constitui-se como dever do MMG, realizar obras de manutenção e conservação geral dos 
edifícios, nos termos previstos no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, designadamente 
obras de conservação e reabilitação de fachadas, varandas e paredes, de manutenção e 
preservação da rede de água, esgotos e gás, dos circuitos elétricos e outras instalações ou 
equipamentos que façam parte integrante dos edifícios, excluindo-se todas as reparações ou 
intervenções resultantes de comportamentos negligentes e imprudentes, ou atuação danosa dos 
arrendatários, e ainda todas as intervenções que incidam sobre vidros, portas, fechaduras, 
torneiras, persianas ou quaisquer outros mecanismos ou equipamentos pertencentes às 
habitações. 
 
Considerando que nos termos da alínea 1) do artigo 25.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, publicado em 
Diário da República, 2.ª série — N.º 1 — 2 de janeiro de 2018, a inquilina reúne critérios que lhe 
confere o direito à transferência de habitação;  
 
Considerando que existe uma habitação social disponível sita na Rua Júlio Braga Barros, Bloco 
1, R/C B, em Casal de Malta que reúne as condições necessárias de habitabilidade (tendo sido 
alvo de obras de melhoramento, recentemente, apresentando-se como sendo uma solução mais 
atempada).  
 
Considerando por último que a inquilina já visitou a habitação anteriormente referida e que 
inclusivamente manifestou interesse na mesma, ora pelas condições da habitação, ora pela 
localização geográfica. 
 
Somos de propor a transferência deste agregado familiar para a fração correspondente ao R/C B 
do Bloco 1 da Rua Júlio Braga Barros, Casal de Malta. 
 
Mais se propõe a aprovação da minuta de contrato de arrendamento apoiado. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, delibera no uso de competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, 
conjugado com a alínea a) do n.º 5 do artigo 16.º -A da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, 
na sua redação atual e com o artigo 25.º do Regulamento Municipal de Atribuição e de 
Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, ainda em vigor, 
autorizar a transferência do agregado familiar, Praceta da Liberdade bloco 1 R/C ESQ para 
a Fração sita na Rua Júlio Braga Barros, bloco 1 R/C B Casal de Malta - Marinha Grande. 
 
Mais delibera aprovar a presente minuta de contrato de arrendamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
39. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019- Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental - Aquisição de uma carrinha de 
nove lugares, adaptada ao transporte de utentes com e sem limitações motoras. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Valeu a pena a nossa intervenção, pois quando veio a primeira vez vinha com proposta de 
indeferimento por parte do executivo permanente.” 
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781 - Presente deliberação de 15 de julho 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, 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:  
 
Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/7377/2019 504646796 
Associação Portuguesa de 
Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental 

aquisição de uma carrinha de nove 
lugares, Adaptada ao Transporte 
de utentes com e sem limitações 

motoras. 

35,8 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1714/2019, de 23 de agosto, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, 
preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio 
financeiro, para a aquisição de uma carrinha de nove lugares, Adaptada ao Transporte de utentes 
com e sem limitações motoras. 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/92; 
 
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 artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação atual e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
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Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do Regulamento, 
aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade beneficiária, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, 
que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os 
resultados a obter. 

  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão do 
processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro (DSAJAL 
1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as candidaturas são 
apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada associação 
mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura para que seja clara 
a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que todas as candidaturas 
admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que 
valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será pago o apoio. A decisão de apoiar as 
associações e a verba que lhes será atribuída deve ocorrer antes da realização dos eventos. 
Naturalmente que o pagamento será contra a apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento de um 
grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem desenvolver funções 
de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do que queremos para o 
nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre arbítrio, a permitir as mais 
diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não temos 
um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao cumprimento dos 
mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de avaliação, garantindo 
que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/7377/2019 504646796 

Associação 
Portuguesa de 

Pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente 

Mental 

Aquisição de uma 
carrinha de nove 

lugares, Adaptada ao 
Transporte de utentes 
com e sem limitações 

motoras. 

35,8 pontos 2018/A/92 40.000,00€ 
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INTERVENÇÃO CULTURAL 
 
 

40. Casa da Cultura Teatro Stephens - Pedido de cedência para os dias 30 de novembro e 1 
de dezembro apresentado pelo Rans Studio de Dança. 
 
782 - Presente o pedido do Rans Studio de Dança com o registo de entrada E/7682/2019 de 10 
de julho, através do qual solicita à Câmara Municipal a cedência da Casa da Cultura Teatro 
Stephens para realização do Concurso Anual Internacional de Dança – Inter Dança Marinha 
Grande Portugal nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro de 2019. 
 
Presente igualmente a Informação Técnica com referência I/1531/2019 na qual é feito o 
enquadramento do pedido face à legislação aplicável (cfr. anexo) e à programação prevista. 
 
Considerando que de acordo com n.ºs 2 e 3 do artigo 7.º do Regulamento de Funcionamento e 
Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens a programação de atividades desta sala de 
espetáculos pode incluir eventos propostos e organizados por entidades exteriores desde que 
aprovados pela autarquia. 
 
Considerando que a referida aprovação depende da verificação dos pressupostos referidos no n.º 
4 do artigo 7.º ou seja “A realização dos eventos propostos por entidades exteriores está 
dependente das caraterísticas e objetivos das ações propostas, do seu interesse cultural, cívico 
ou outro, da capacidade de resposta dos meios técnicos instalados e da adaptabilidade do 
espaço”. No caso em apreço consideramos que o interesse cultural está acautelado na medida 
em que através da atividade proposta, são prosseguidos fins culturais e pedagógicos associados 
ao ensino da dança que a autarquia acolhe. Com este concurso internacional pretende-se dar a 
conhecer a atividade prosseguida pelo Rans Studio de Dança mas também possibilitar que 
alunos vindos de outros países e as respetivas famílias ou professores que os acompanham 
fiquem a conhecer o nosso concelho. 
 
Considerando que a cedência da utilização da Casa da Cultura está prevista no Regulamento de 
Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens designadamente nos artigos 
5.º, 7.º, 8.º, 12.º a 14.º não havendo motivos que justifiquem o seu indeferimento. 
 
Considerando que ao abrigo do artigo 14.º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município da 
Marinha Grande apenas estão isentas do pagamento de taxas “As associações de bombeiros, as 
fundações e as associações culturais, desportivas ou recreativas legalmente constituídas e sem 
fins lucrativos, com sede no concelho da Marinha Grande”, o que não acontece no caso em 
apreço.  
 
A Câmara apreciou o pedido e delibera nos termos da alínea c) artigo 6º do Regulamento 
de Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens, autorizar a cedência 
da Casa da Cultura Teatro Stephens no dia 30 de novembro e 1 de dezembro de 2019 para 
o “Concurso Anual Internacional de Dança – Inter Dança Marinha Grande Portugal”, 
através de cedência de utilização da sala e afetação do respetivo pessoal de apoio e nas 
seguintes condições: 

a) O Rans Studio de Dança fica responsável pelo pagamento de taxa devida pela 
utilização da Casa da Cultura, conforme previsto no artigo 33º n.º 1 do Regulamento e 
Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande; 

b) O Rans Studio de Dança fica responsável pelo pagamento dos técnicos de som e 
luminotecnia; 
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c) O Rans Studio de Dança fica responsável pelo eventual pagamento de direitos de 
autor devidos à respetiva Sociedade Portuguesa de Autores remetendo ao município a 
respetiva autorização de modo a que possa ser solicitada à IGAC – Inspeção Geral das 
Atividades Culturais a licença de representação; 

d) O Rans Studio de Dança fica responsável pela bilheteira para este espetáculo devendo 
para o efeito mandar elaborar os bilhetes; 

e) O Rans Studio de Dança deve garantir o cumprimento das obrigações de utilizador 
previstas no artigo 17.º do Regulamento de Funcionamento e Utilização da Casa da 
Cultura Teatro Stephens. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
41. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – Área 
cultural - Confraria da Sopa do Vidreiro - Promoção e divulgação da Sopa do Vidreiro 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada. 
A associação diz que o orçamento é de 10.300,00€, pede apoio à Câmara de 5.600,00€, e a 
atribuição é de 2.500,00€ - 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.” 
 
783 - Presente deliberação de 12 de março de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou 
Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a 
candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição do tipo de 
apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade 
concedente:  
 
Atividade anual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8785/2018 508166071 Confraria da Sopa do Vidreiro 
Promoção e Divulgação da 

Sopa do Vidreiro 
31,8 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1663/2019 de 16 de agosto, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Confraria da Sopa do Vidreiro preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a Promoção e Divulgação da 
Sopa do Vidreiro. 
 
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; 
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b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, cultura, 
desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do n.º 2, do artigo 
23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que conferem à Câmara 
Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades de natureza social, 
cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem como para deliberar sobre as 
formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das alíneas u), do n.º 1, do artigo 
33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/168; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária e 
Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha Grande, nos 
termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo da 
competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro: 
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e 20.º, n.º 1, do Regulamento, 
aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, 
que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os 
resultados a obter. 

  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão do 
processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro (DSAJAL 
1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as candidaturas são 
apreciadas já não está actualizado.  
    

 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/8785/2018 508166071 
Confraria da Sopa 

do Vidreiro 

Promoção e 
Divulgação da 

Sopa do Vidreiro 
31,8 pontos 2018/A/168 2.500,00€ 
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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 

 
42. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Sociedade 
de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro - Concurso anual de pesca desportiva 
 
Assunto retirado da ordem do dia. 
 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 

 
43. Atividades de Animação e Apoio à Família nos estabelecimentos de educação Pré-
Escolar (AAAF) e do 1º Ciclo do Ensino Básico (CAF) da rede pública do Município da 
Marinha Grande 2019-2020 - Definição de tabelas comparticipação familiar 
 
784 - Presente informação n.º 1727/2019 da Divisão de Cidadania e Desenvolvimento, relativa à 
proposta de definição da Tabela da Comparticipação Familiar a aplicar para a valência de 
Prolongamento de Horário das Atividades de Animação e de Apoio à Família nos 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar - designada por AAAF - e nos estabelecimentos de 
ensino do 1º Ciclo - designada por CAF - da Rede Pública do concelho da Marinha Grande, para 
o ano letivo 2019/2020. 
 
Considerando o disposto na alínea d) e h) do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação atual, e na alínea b), do n.º 1, do artigo 2.º e alínea b), do n.º 1, do artigo 
10.º, do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, os municípios dispõem de atribuições no 
domínio da educação e ação social, nomeadamente, e entre outras, a componente de apoio à  
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família, designadamente o fornecimento de refeições e apoio ao prolongamento de horário na 
educação pré-escolar. 
 
Considerando o n.º 3, do artigo 3.º, da Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto de 2015, as 
Atividades de Animação e Apoio à Família - AAAF são implementadas, preferencialmente, pelos 
municípios no âmbito do protocolo de cooperação, de 28 de julho de 1998, celebrado entre o 
Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento 
da Educação Pré-Escolar. 
 
Considerando ainda o n.º 2 do artigo n.º 5 da Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto de 2015, a 
Componente de Apoio à Família - CAF é implementada por autarquias, mediante acordo com os 
agrupamentos de escolas. 
 
Considerando que é competência da Câmara Municipal deliberar no domínio da ação social 
escolar, designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios 
económicos a estudantes, segundo o disposto na alínea hh), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação atual. 
 
Considerando que as tabelas de comparticipação desta valência devem ser atualizadas 
anualmente com referência ao valor da Remuneração Mínima Mensal (RMM). 
 
Considerando o valor da Remuneração Mínima Mensal (RMM) para o ano civil de 2019, definido 
através do Decreto-Lei nº 117/2018 de 27 de dezembro. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e delibera, ao abrigo da alínea hh) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, aplicar no próximo ano 
letivo 2019/2020 tabela de Comparticipação Familiar abaixo indicada, relativa à valência de 
Prolongamento de Horário das Atividades de Animação e de Apoio à Família nos 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e Componente de Apoio à Família nos 
estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo da Rede Pública do concelho da Marinha Grande: 

 

ANO LETIVO 2019/2020 

Comparticipação Familiar pela utilização dos serviços de Prolongamento de Horário em 
estabelecimentos de educação Pré-Escolar e 1.º CEB 

Escalão de Rendimento Per Capita, indexado à Remuneração Mínima Mensal em 2019 = 600,00€ 

Remuneração Mínima Mensal a considerar para cálculo 
da comparticipação para o ano letivo 2019/2020 

600,00€    

 
Valor 

mensal C/ diluição do mês 
de Julho 

Comparticipação 
familiar 

1º 
Escalão 

Até 30% do R.M.N. 180,00 € 
ISENTO ISENTO 0% 

Prolongamento de Horário (5%) 9,00 € 

 

2º 
Escalão 

De 30% até 50% do R.M.N. 300,00 € 
18,00 € 19,80 € 60% 

Prolongamento de Horário (10%) 30,00 € 
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3º 
Escalão 

Mais de 50% do R.M.N. 420,00 € 31,50 € 34,65 € 60% 

Prolongamento de Horário (12,5%) 52,50 € 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

 
 





E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 17:20 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, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


