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Aos trinta 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; 

 Humberto Carlos Dias; 

 Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 14:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
 
A Sr.ª Vereadora Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro comunicou em 29/09/2019, nos 

termos do disposto no artigo 78.º, em conjugação com o n.º 1 do artigo 79.º, ambos da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
atualizadas, que por motivo de férias não poderá comparecer a esta reunião, pelo que solicitou a 
justificação da sua falta e informou que em todas as suas funções enquanto Vereadora será 
substituída pelo candidato n.º 6 da lista do MpM – Movimento pela Marinha, Senhor Humberto 
Carlos Dias, uma vez que os candidatos n.º 4 e n.º 5 comunicaram a sua impossibilidade. 
 

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na votação 
dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação se 
mencione expressamente a causa do impedimento. 

 

 



 
 

 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

1. Sr.ª Elisabete Moleirinho Reis – solicita habitação social. 
 
 
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. Pedido de continuação da suspensão do mandato da Senhora Vereadora Lara Marques 
Lino 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

2. Resumo de Tesouraria do dia 24 de setembro de 2019 

3. Pedido de Substituição de quantias retidas aquando do pagamento da Revisão de Preços 
da empreitada “REQUALIFICAÇÃO DA RUA ESQUERDA E RUA DA ALMOINHA VELHA” – 
Concurso Público n.º 20/2017 
 
PATRIMÓNIO 

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

5. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 63,00m² de 
terreno do Sr. Afonso Henriques Pereira Pedro 
6. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 37,00m² de 
terreno integrado na herança de António Germano Varanda 
7. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 120,00m² 
de terreno do Sr. Carlos de Mira Domingues Amado 
8. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 50,60m² de 
terreno de Alvos Futuros, SA 
9. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 52,00m² de 
terreno do Sr. José do Mar Domingues 
10. Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira- Fase 1- Concurso público n.º 12/2019. Aprovação de Plano de Segurança e Saúde 
para a execução da obra. Ratificação de Despacho 
11. Requalificação/Ampliação da Escola Básica da Moita - Concurso público n. º 05/2018. 
Aprovação de trabalhos complementares  
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

12. Aprovação do Anteprojeto do “Centro Interpretativo da arte Xávega - Praia de Vieira de 
Leiria” 
13. “Construção do Centro de Interface de Transportes Urbanos e do Terminal Rodoviário da 
Marinha Grande” – PA n.º 53/2017 - Aprovação do Projeto de Execução 
14. “Modernização e Inovação da Área de Acolhimento Empresarial da Marinha Grande” – 
PA n.º 33/2018 - Aprovação do Projeto de Execução 
15. Aprovação de Alterações ao Projeto de Execução - “Centro Escolar da Várzea - 
Requalificação e ampliação da atual Escola Básica e Jardim de Infância da Várzea” 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

16. Req.º n.º 1273/19, datado de 2019/07/26 - Proc.º n.º 321/18, datado de 2018/08/03 - 
JOÃO MENDES BATISTA E MARIA CRISTINA CALADO MOLEIRINHO BATISTA 
17. Req.º nº 1576/19, datado de 2019/09/20 - Proc.º n.º 267/19, datado de 2019/07/26 - 
DULCE ISABEL RAMOS FERREIRA E FILIPE MIGUEL DA SILVA 
18. Req.º nº 1571/19, datado de 2019/09/20 - Proc.º n.º 363/18, datado de 2018/09/09 - LUÍS 
MANUEL PEIXOTO DA SILVA E ALDA ANGELINA PEREIRA DOS SANTOS 
19. Req.º nº 1533/19, datado de 2019/09/13 - Proc.º n.º 4/19, datado de 2019/01/08 - 
MANUEL MENDES DE ABREU E LINA MARIA FRANCO NETO 
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20. Req.º nº 1436/19, datado de 2019/08/26 - Proc.º n.º 11/19, datado de 2019/01/15 - 
MARIA EULÁLIA DA SILVA CARPINTEIRO 
21. Req.º nº 1555/19, datado de 2019/09/17 - Proc.º n.º 83/19, datado de 2019/03/07 - 
ESTEFÂNIA GOMES DINIS 
22. Req.º nº 1526/19, datado de 2019/09/12 - Proc.º n.º 205/19, datado de 2019/06/07 - 
TUBOFURO - TUBOS EM PVC SA 
23. Req.º nº 1358/19, datado de 2019/08/08 - Proc.º n.º 282/18, datado de 2019/08/08 - 
IMOUTEIRINHOSINTER - SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA 
24. Req.º nº 1596/19, datado de 2019/09/24 - Proc.º n.º 446/17, datado de 2017/10/03 - RUA 
DAS FLORES - GESTÃO DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS, LDA E ALBERTO CARREIRA 
CONSTRUÇÕES, LDA 
25. Req.º nº 1054/19, datado de 2019/09/06 - Proc.º n.º 329/19, datado de 2019/09/06 - ANA 
ISABEL SOUSA FARIA 
26. Req.º nº 1055/19, datado de 2019/09/06 - Proc.º n.º 330/19, datado de 2019/09/06 - ANA 
ISABEL SOUSA FARIA 
27. Req.º nº 1547/19, datado de 2019/09/16 - Proc.º n.º 345/19, datado de 2019/09/16 - 
JOSÉ FERREIRA BARROCA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE 
28. E/4607/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de infraestruturas elétricas - EDP Distribuição - Energia, S.A. 
29. E/6206/2019 – Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural – GALP Energia 
30. E/6987/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural – GALP Energia  
31. E/8902/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural – GALP Energia  
 
32. E/9612/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de infraestruturas elétricas – EDP Distribuição - Energia, S.A. 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

33. Casa da Cultura Teatro Stephens – Pedido de cedência TCA TERADAY | 10 de outubro 
34. Casa da Cultura Teatro Stephens – Pedido de cedência hip hop dance Ginásio 
Fisicoloucura | 15 de dezembro 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

35. Transferência habitacional do inquilino da atual fração sita na Avenida da Liberdade, 
Bloco M, 3.º frt esq, para a fração sita na Rua Professor Melo Vieira, Bloco 1, r/c dto, Casal 
de Malta - Marinha Grande, por motivos de saúde. 
36. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do 
inquilino residente na Praceta da Liberdade, Bloco 6, r/c drt., Casal de Malta 
37. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - Sport Operário 
Marinhense - Comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

38. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Casa do 
Benfica da Moita e Marinha Grande - Campeonato do Mundo de Pesca Competição Mar 
Surf-Casting 
 
 





 

Página 5 de 58 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 30/09/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 27 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

1. Sr.ª Elisabete Moleirinho Reis – vem novamente solicitar uma habitação social. Há 6 
meses que não tem casa, vive em péssimas condições, e por isso vem pedir a ajuda da 
Câmara para arranjar um teto, uma vez que é uma filha da terra. 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra que respondeu o seguinte: 
 

Conhece o caso, já recebeu a Sr.ª algumas vezes, e informou-a que neste momento não há 
casas disponíveis para o imediato, contudo irá ser colocada na lista para futuro concurso. As 
poucas casas devolutas estão a precisar de reparação, nomeadamente o Bloco M. 
 

A D. Elisabete queria intervir mas a Sr.ª Presidente pediu para não haver diálogo e 
informou que vai fazer uma reunião com as técnicas da Câmara e da Segurança Social, 
para tentar dar o apoio necessário nas várias áreas de intervenção social. 
Há 170 pessoas em lista de espera, e infelizmente, neste momento, a Câmara não dispõe 
de mais casas para as situações de emergência.  
Ficou acordado reunir com a D. Elisabete para se encontrar uma solução. 
 
 
 



 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que pediram para intervir. 
 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os presentes e referiu o seguinte: 
 

1. Deixou um cumprimento especial à D. Elisabete, e desejou que o seu problema se 
consiga resolver, do ponto de vista humano. 

2. Já aqui passaram todos por momentos difíceis, mas também por alguns alegres, 
como foi a maternidade da Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro, e agora da Sr.ª 
Vereadora Lara Lino, a quem cumprimentou e deu os parabéns. 

3. Em relação à situação preocupante referente aos animais abandonados, 
designadamente a semana passada, com cavalos, quer refutar algumas acusações 
que vieram a público e que afetaram a Veterinária Municipal, que não estava em 
parte incerta, estava em consultas, e que logo que possível tomou as medidas que 
tinham que ser tomadas.  
O que tem que se resolver é a questão dos animais abandonados, dando atenção ao 
bem-estar animal mas também responsabilizando os seus proprietários, e por isso 
têm que se coordenar esforços de várias entidades, e assim, na próxima sexta-feira, 
4 de outubro, a Câmara vai realizar uma reunião para a qual convidou, entre outros, 
a Direção-Geral de Veterinária e a GNR. 
 
 
 



 

Página 6 de 58 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 30/09/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 27 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Agradeceu ao Sr. Vereador Caetano o envio do mapa do saneamento, que vai 
analisar com cuidado, embora ainda falte responder a alguns pedidos. 

 

 Perguntou: 

 Estaleiros no mercado da Vieira, como estão? Ainda está tudo a céu aberto, os 
meses passaram e está na mesma. É vergonhoso para o Município. 

 Moradores na Rua de Damão – insistem junto da Câmara para a colocação do 
gás natural e a autarquia não tem respondido. 

 Bar do edifício encerrado. Porquê? 

 Cafetaria d’Arte – como está o concurso? Sabe que há interessados. 

 Cavalo a morrer aos poucos nos terrenos da Câmara, no PME, que a todos 
atormentou. A situação, do ponto de vista dos animais, é preocupante, mas 
também tem que se ver as questões da comunidade cigana. Saúda a reunião a 
realizar na próxima sexta-feira, e espera que saia algo profícuo e que se faça 
uma ação concertada junto da comunidade cigana. Fazem-se muitas reuniões 
mas não se vêem resultados. 

 O PME está a precisar de intervenção. É uma nota dominante do PS não 
requalificar nada, e está tudo a cair de velho. O PS está no poder na governação 
do concelho há 20 anos, com 4 anos de interrupção da CDU. Pretende saber se 
o PME é para deixar cair ou se está planeada alguma intervenção, porque o 
pavilhão tem potencial. 

 Qual a função do assistente virtual que a Câmara adquiriu por 10 mil euros, com 
um contrato de 4 meses? Não percebe o seu objetivo, e espera ser esclarecida e 
que lhe demonstrem a sua utilidade. 

 

 E-mail’s dos munícipes: 

 D. Elisabete – é uma situação de emergência social, e a resposta da Câmara 
não pode ser aquela que foi respondida e “chutar” para os 7 Vereadores, quando 
há uma Vereadora com o pelouro.  
Já antes houve outras situações e foram aqui resolvidas. Espera que aqui 
também se resolva esta, e por quem tem o poder, que é a Sr.ª Vereadora e a 
Sr.ª Presidente. 

 Obra na Ribermolde – um munícipe queixa-se. Pede a atenção do Sr. Vereador. 

 Chama a atenção para o mail de uma pessoa da Associação de Pais da Escola 
de Picassinos, sobre assistência às crianças. 

 Sobreiro junto à habitação do Sr. Luís Espinha, que há 15 anos que não é 
podado, apesar dos seus pedidos. Pede a atenção da Proteção Civil. 
 

 Se algumas das situações já estiverem resolvidas, e porque os munícipes também 
as mandam para os restantes Vereadores, entende que não custa nada informar, 
para não estar aqui a perder tempo. Talvez o assistente virtual aqui ajude também.   
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os presentes na sala e os que 
estão em casa, e tendo em conta que enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir 
conteúdo da mesma: 
  
“Sobre a intervenção da munícipe, fiz alguns comentários, entre os quais que deve ser 
analisado e ajudar. Mas sobretudo ter em atenção de que se há casas da Câmara devolutas 
devem ser reparadas e colocadas ao serviço dos munícipes. 
  
Uma palavra de conforto e confraternização pela maternidade da Vereadora Lara Lino. 
   
1. FELICITAÇÕES 

 

1.1. Felicito o Judo Clube da Marinha Grande, não por ter conquistado algum torneio ou 
vencido algum adversário por ippon, mas por visto ser aprovada a candidatura 
Hajimé "Happy day's" à certificação da Bandeira da Ética aprovada pelo Instituto 
Português do Desporto e Juventude/ Plano Nacional de Ética no Desporto. 

Muito mais que ganhar, é importante que a prática desportiva ajude a formar bons 
cidadãos, e que a competição desportiva seja com ética. 
  
  
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. As roturas e consequentes interrupções de água, ou água suja, são usuais na nossa 
cidade. O problema está identificado há muitos anos, e, para o MPM, é uma prioridade 
desde a primeira hora. Continuamos sem a solução do problema. 
O que me surpreendeu desta vez foi que na passada quarta-feira, na zona de Picassinos 
sul, houve uma interrupção no fornecimento de água por volta das 7h00/8h30, e à hora 
de almoço a água ainda saía castanha das torneiras. 
Creio que o abastecimento de água em Picassinos sul não provém dos Altos Picotes, 
mas sim do depósito situado por traz da Igreja. 
O que aconteceu para que munícipes em Picassinos também estejam com estes 
problemas. 
  
  
3. ASSUNTOS DIVERSOS 

 

Há muito que sabemos que o executivo permanente não responde às questões que nós 
fazemos. Talvez haja receio de prestar informação, mas é essencial que percebam que ao 
não darem respostas estão a ocultar dados à maioria dos marinhenses. Isto porque, neste 
executivo, representamos a maioria dos marinhenses.  
Para além de não nos responderem também não respondem aos munícipes, de tal forma 
que, esta organização, seja por ter indicações diretas ou por perceberem qual a atuação dos 
eleitos em permanência, têm o mesmo comportamento. Apenas alguns exemplos: 

  
3.1. Os problemas com animais abandonados, sejam cães, gatos ou cavalos, não são 
tidos em conta nesta Câmara. A autoridade de saúde pública veterinária é a veterinária 
municipal, que fica na dependência do executivo permanente. É usual ouvirmos as 
associações protetoras dos animais, como exemplo a APAMG ou a Casa Esperanza, os 
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Bombeiros ou até a PSP, dizerem que ligaram para a Câmara para falar com a 
veterinária, mas não foi possível contactá-la. No site da Câmara indica que o contacto 
com a veterinária municipal é nos horários de expediente, mas mesmo nestas horas não 
se consegue apanhar. E se um animal morto ou ferido for encontrado na via publica 
durante a noite ou ao fim de semana, ou até o caso de sexta-feira que uma raposa caiu 
num poço seco, como se deve proceder, se não existe forma de falar com a autoridade 
de saúde animal, única responsável para tratar deste assunto, como está descrito no 
site da Câmara na pagina dos serviços do veterinário municipal. 
 

A Sra. Presidente tem responsabilidade sobre a veterinária municipal, porque não assegura 
um serviço que permita aos munícipes falarem com ela? 

 

3.2. Outra situação é o caso dum munícipe em Picassinos, onde um sobreiro de grande 
porte num terreno contiguo à sua casa, está a invadir-lhe a entrada para a casa e a 
própria via publica. Para além disso, a copa da árvore que fica sobre a rua, envolveu os 
fios de eletricidade, os cabos de telefone e televisão. Com vento ou a queda duma 
braça, podemos estar perante um curto-circuito e um incêndio. 
 

Num tempo em que fizeram o corte das árvores à beira das estradas e em volta das casas, 
não se entende como não se resolve urgentemente esta situação. Estão à espera dum 
desastre para depois lamentarem?  
O mais surpreendente é que este munícipe veio pessoalmente há um ano alertar a 
Câmara/Proteção Civil, e deste então nada foi solucionado.  
Tivemos agora conhecimento dum mail que o munícipe enviou para a Câmara a 21 de junho, 
relatando toda esta situação, e a Sra. Presidente, responsável máxima da Proteção Civil do 
nosso concelho, permanece muda e calada, sem qualquer resposta ao munícipe, e, mais 
grave, sem ter ido (ou mandado ir) resolver o problema. 
Em caso de acidente de quem é a responsabilidade? 

Agora que eu também tenho conhecimento, se algo acontecer serei cúmplice. Por isso (nem 
sei que palavra devo usar: se pedir, se solicitar, se exigir) à Sra. Presidente, que 
imediatamente dê indicações para que a Proteção Civil Municipal se desloque ao local, 
identifique o problema e proponha uma solução cum curto espaço de tempo. Não podemos 
continuar a correr este risco identificado.” 
 
 
O Sr. Vereador Humberto Dias cumprimentou todos os presentes, e tendo em conta 
que enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da mesma: 

 

1. Uma das frentes institucionais da CMMG com os munícipes é a secretaria de obras 
particulares. É por demais evidente que as condições físicas são pouco dignas para 
um serviço de qualidade que todos desejamos, não permite a confidencialidade, o 
espaço de espera é insuficiente para o número de utentes, agravado pelo horário 
reduzido, uma vez que o atendimento se resume ao período da manhã. 

 
2. Gostaria de questionar o executivo sobre o espaço existente na urbanização da 

antiga Crisal, o projeto dessa urbanização contemplava um jardim público no interior, 
sob o qual existe um estacionamento subterrâneo. A obra não foi concluída e desde 
então permanece aquela imagem de estaleiro no centro da cidade, com condições 
de segurança precárias. Pergunto se não é possível encontrar uma solução para a 
requalificação daquele espaço. Tanto quanto sei existirá um valor de caução que 
poderá eventualmente ser utilizado na requalificação. 
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O Sr. Vereador Álvaro Letra cumprimentou todos os presentes na sala e em casa e 
referiu o seguinte: 
 

 Quer manifestar a sua tristeza e preocupação pela situação da D. Elisabete.  
Passa para o exterior a ideia que somos um concelho oásis, mas não é assim, 
quando vemos 170 pedidos de habitação. É triste que não haja pelo menos uma ou 
duas casas para ajudar as situações urgentes que nos chegam. 

 Compra da Residencial – questionou se está a ser feita alguma coisa sobre a 
instalação do Polo do IPL, pois foi nessa perspetiva que se aprovou a compra? 
Para este ano letivo já não, mas para o próximo está prevista a instalação desse 
Polo? 

 Perguntou ao Sr. Vereador Caetano para quando a reunião com os habitantes da 
Passagem, para a construção do Largo Nossa Senhora da Passagem? 
Disponibilizou-se para ir também com o Sr. Vereador. 

 Perguntou se é ou não verdade o que circulou sobre as análises das águas na foz do 
Rio Lis. Se é verdade, é lamentável que os turistas tenham andado a tomar banho 
onde não deviam. 
Na Assembleia da Freguesia de Vieira de Leiria ouviu dizer que o Sr. Presidente da 
Junta alertou as entidades competentes para a situação e alguém lhe terá dito que 
as águas, à saída da ETAR do Coimbrão, eram dignas. Convida essa pessoa a 
tomar lá banho. 

 Alertou novamente para a limpeza do areal da Praia da Vieira. 

 Estaleiros da Vieira – lembrou o Sr. Vereador Caetano que esta foi uma das suas 
primeiras preocupações quando aqui veio substituir a Vereadora Lara Lino, a quem 
saudou e à sua bebé, e até agora nada. Chamou ainda a atenção para o quadro 
elétrico. 

 Se houve concursos para as escolas, porque é que não se contratou também uma 
pessoa para a cantina dos trabalhadores, para que possam almoçar com dignidade? 

 
 
Relativamente às questões referentes às suas áreas, o Sr. Vereador Carlos Caetano 
respondeu o seguinte: 
 

 Estaleiros da Vieira – a empresa já entrou na obra, mas constatou que precisava de 
um trabalho extra numa parede, para sustentação, o que já foi adjudicado. Neste 
momento não tem resposta, mas depois do intervalo poderá dar mais informações. 

 Instalação de gás natural na Rua de Damão – é uma questão comercial das 
empresas. O que a Câmara costuma fazer é falar com a Lusitaniagás, para eles 
avaliarem se há interesse em colocar o gás em determinado local. A Câmara só 
pode levar ao seu conhecimento, não pode fazer mais do que pressão. Tem que 
tomar nota deste pedido, porque não conhece este caso em concreto. 

 Lembrou a reunião da próxima sexta-feira, sobre os animais, com o SEPNA – 
Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, da GNR, a PSP e a Direção-Geral 
de Veterinária. É para tratar de todos os animais e não só para os da comunidade 
cigana. 

 PME – confessou que às vezes o que lhe apetece é deitar abaixo e fazer de novo. O 
que se está a fazer são curativos, nem é requalificação, porque primeiro tem que se 
definir se se quer um pavilhão desportivo, uma sala de espetáculos, ou ambas, e 
isso define-se na revisão do PDM, e só depois se verá o que fazer. Na sua opinião 
gostaria de ver ali um bom pavilhão desportivo e uma sala de espetáculos. 
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 Ribermolde e caminho público – se é o caso que conhece, trata-se de um assunto 
com muitos meses.  
Já aqui teve uma reunião com um morador, que diz que o espaço é público, foi-se 
ver se era privado ou público, constatou-se que é privado, face aos documentos que 
a Câmara tem, e assim a situação tem que ser vista entre vizinhos. 

 Rotura em Picassinos – é uma zona autónoma, não depende dos Picotes.  
Também já teve conhecimento de água castanha em Casal Galego e não havia 
qualquer rotura.  
Os serviços foram lá e a explicação é a possibilidade de serem placas de manganês 
que se soltam das tubagens e dá o tom de ferrugem, e que pode vir da rede pública 
para a privada, mas se fosse da pública deveria acontecer em todas as casas e só 
acontece em algumas. Estas situações são difíceis de avaliar, não havendo roturas. 
Em Picassinos vai-se renovar a rede de água, na Amieira também se vai renovar, e 
assim se vão resolvendo estas situações. 
A Câmara está a monitorizar e logo que identificadas as situações vão-se 
resolvendo, com remodelações onde é possível. 

 Edifício da Crisal – a empresa faliu, uma outra empresa já comprou e vai fazer um 
novo projeto para concluir a construção. 

 Secretaria de obras – há a opção de ser instalada no edifício da Rua Machado 
Santos, mas também há outra opção, que prefere, que é mudar todo o serviço para o 
BAM, na Resinagem, onde há espaço, rede Multibanco e espaço suficiente, e assim 
alargava-se o período de atendimento. 

 Estaleiros da Vieira – depois do intervalo dará mais pormenores ao Sr. Vereador 
Álvaro. 

 Vai marcar com o Presidente da Junta, Álvaro Cardoso, a deslocação à Passagem 
para fazer a reunião e discutir o projeto com a população. 

 Habitação social – têm sido feitas permanentemente remodelações em várias casas, 
e agora vai ser feita a renovação total dos Blocos L e M. 

 Água da ETAR – foi ele que disse ao Presidente da Junta, por informação da 
Administradora da ETAR do Coimbrão, de que apesar da cor castanha a água tinha 
condições. Na altura não tinha dúvidas e deu a informação, agora já tem mais 
dúvidas. 

  
 
Relativamente às questões referentes às suas áreas, a Sr.ª Vereadora Célia Guerra 
respondeu o seguinte: 
 

 Têm-se feito intervenções na habitação social e neste momento não há casas livres. 
As que se têm são para transferir as pessoas dos Blocos L e M, enquanto durarem 
as obras. Depois ficarão disponíveis. 
Para emergência social urgente a Câmara tem duas casas, que estão ocupadas 
neste momento. 

 A assistente operacional na Escola de Picassinos é do Agrupamento Nascente, 
faltou por ter sido operada, mas já estava na eminência de voltar. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

 Informou que tem vindo a reunir com os Bombeiros para se fazer um monumento ao 
Bombeiro, e que irá partilhar com os Srs. Vereadores. 

 Referiu que na CIMRL está a ser preparado um documento comum para todas as 
Câmaras no que se refere aos apoios. 
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 Cafetaria d’Arte – foi tomada uma deliberação, foi notificada e pedido um documento 
ao anterior concessionário e ele ainda não respondeu. 
 

A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho perguntou quando foi pedido o documento 
ao munícipe, referindo que a Sr.ª Presidente se cansa nas inúmeras reuniões que 
faz mas nada se resolve. 
 

A Sr.ª Presidente disse que não está cansada nem extenuada das reuniões que faz 
para resolver problemas do concelho, porque o envolvimento permite-lhe recuperar 
rapidamente. 
Depois, quando a Sr.ª Vereadora diz que não se fazem obras, convém recordar o 
Centro de Saúde, a Escola Guilherme Stephens, o saneamento e a reparação de 
ruas, os projetos que aqui vêm hoje assim como a instalação das Conservatórias, 
cujo projeto deverá chegar hoje à Câmara. 
 

 Sobreiro – há uma braça para a via pública, a Proteção Civil tem andado em 
contacto com o proprietário assim como tem feito noutras situações relacionadas 
com árvores, bem como na destruição dos ninhos da vespa asiática que têm surgido 
no nosso concelho e onde tem sido feito um grande trabalho pela Proteção Civil. 
 

 Veterinária Municipal – o Sr. Vereador já respondeu, mas quer informar, em relação 
ao cavalo, que ela estava em atendimento, com animais, e depois contactou-se a 
DGAV, de quem é a responsabilidade deste tipo de animais. 
 

 Albergaria Nobre – a aquisição é para uma residência de estudantes, à semelhança 
de outras Câmaras Municipais. O procedimento para o Polo tem que ser visto em 
função da discussão que se fizer para o projeto a instalar na FEIS. 
 

 Foz do Rio Lis – a Câmara não descurou a situação, semanalmente faz análises à 
água, antes da ETAR e depois da ETAR, até para saber se a situação é acidental, 
como nos disseram, ou não. Já seguiu a queixa para o IGAMAOT. 
 

 Bar do edifício – tanto este bar como a cantina estava sob a alçada da Casa do 
Pessoal. Quando a sua Direção se demitiu fez-se um compasso para ver se havia 
condições para haver nova Direção. Até sugeriu alguém e ficou a aguardar a vinda 
da pessoa que lá estava. 

 

Nesta altura a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho interrompeu a Sr.ª Presidente, 
questionando o tempo da sua intervenção e o objeto da pergunta (bar da Câmara), 
registando-se uma troca de palavras entre ambas. 

 

 A Sr.ª Presidente prosseguiu informando que a funcionária estava de baixa, vai 
entrar ao serviço e irá retomar as suas funções.  
O bar do edifício já estava fechado antes do fim da Casa do Pessoal, mas logo que 
se encontrem condições será aberto. 
 

 

 O serviço para um meio de Facebook destina-se a interagir com os munícipes e visa 
responder às inúmeras questões por eles colocadas. Vai ser feita a experiência 
nestes 4 meses para depois se poder continuar. As pessoas aderem ao sistema e 
sempre que queiram interagir com a Câmara ficam a ter informações e resposta às 
questões que colocam. 
 

Sobre este assunto a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho apresentou à Sr.ª 
Presidente da Câmara o requerimento cujo conteúdo se transcreve: 
“Tendo em conta que, de acordo com consulta ao processo de aquisição do 
assistente digital de facebook para interacção com os munícipes se refere que a 
empresa escolhida por ajuste direto (portanto, nós Vereadores sem pelouros, não 
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tivemos conhecimento) tem experiência com outras autarquias neste ramo, solicito 
me seja informada a identificação dessas autarquias. 
 
Tendo também em conta o preço (elevado) do serviço, € 10 mil, e a duração do 
contrato (4 meses), solicito me seja informado com que base foi formado o preço já 
que, por exemplo, a MEO contratou este mesmo serviço por 4.992,00 € e por 300 
dias (tenho provas). 
 
Finalmente, tendo em conta o RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados), 
solicito me seja informado pelo Gabinete Jurídico se está acautelado o cumprimento 
do exarado nesse mesmo Regulamento. 
 
Consagra-se que hoje mesmo, pelas 10 horas, enviei a seguinte mensagem no 
assistente digital: 
“Que museus posso visitar na Marinha Grande – quais os horários de funcionamento dos 
mesmos?” 

 
Até agora NADA! Não recebi qualquer resposta! Se fosse um turista já me tinha ido 
embora ou teria que procurar outra alternativa! 
É propaganda pura, o que se pretende com este assistente! Propaganda do PS paga 
por todos os munícipes do concelho!” 
 
A Sr.ª Presidente informou que o requerimento irá ser respondido por escrito. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho ditou para a ata o 
seguinte requerimento: 
“Tendo em conta que a resposta dada quanto ao encerramento do bar que funciona 
no edifício da Câmara Municipal foi a de que continuará encerrado, pelos vistos, e 
tendo em conta que neste edifício trabalha um número elevado de funcionários que, 
para poderem tomar as suas refeições, têm que se deslocar aos estaleiros, requeiro 
que de imediato sejam colocados 2 micro-ondas nesse espaço, algumas mesas e 
cadeiras, se dê uma limpeza ao espaço, e mesmo sem qualquer funcionária em 
permanência no mesmo, se permita a sua utilização pelos trabalhadores que aqui 
trabalham, evitando-se a sua deslocação aos estaleiros.” 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte à Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho: 
“Só referir que demos prioridade à abertura da zona da cantina e do próprio bar 
situado nos estaleiros municipais, dado ser a situação que urgia resolver. 
Lembro mais uma vez que o bar neste edifício já estava encerrado há vários meses 
aquando ainda da existência de direcção na Casa do Pessoal, sem que até à data 
da sua demissão nos tivesse chegado qualquer necessidade da abertura deste local, 
no entanto, e porque esta iniciativa extravasa agora para o âmbito destas 
necessidades, eu tenho andado a tentar resolver a sua abertura, mantendo, 
naturalmente, a necessidade de afetar serviços de limpeza ao mesmo e também a 
aquisição de algum material, que o existente foi deslocalizado para a cantina e agora 
é necessário adquirir. 
Logo que estas condições estejam satisfeitas o espaço será aberto.”   
 
 

 O Sr. Vereador Álvaro Letra lembrou a Sr.ª Presidente de que não lhe respondeu 
se é ou não verdade a questão dos valores das águas do Rio Lis. 
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A Sr.ª Presidente respondeu dizendo que a Câmara trabalha com os valores das 
águas resultantes das análises que são feitas todas as semanas e não trabalha com 
os valores da comunicação social. 
O Sr. Vereador Álvaro Letra perguntou se os valores dessas análises estão todos 
dentro da normalidade. 
A Sr.ª Presidente disse que não estão todos, que terá acesso a toda a informação, 
daí que a Câmara esteja preocupada e a fazer análises todas as semanas. 

 

 A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho perguntou à Sr.ª Presidente se sempre vai 
mandar podar a árvore ou não. 
A Sr.ª Presidente leu a informação da Proteção Civil, que refere tratar-se de um 
sobreiro, é uma árvore protegida, é propriedade privada, e o proprietário tem que 
pedir autorização ao ICNF. 
 
Seguiu-se uma troca de palavras entre a Sr.ª Presidente e a Sr.ª Vereadora 
Alexandra Dengucho, que entende que se trata de uma situação para a Câmara 
resolver porque está na via pública. 
 
 

 



 
 

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 16:50 horas. 
  
 



 
 
 

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

 
 
1. Pedido de continuação da suspensão do mandato da Senhora Vereadora Lara 
Marques Lino 

 
825 - Presente e-mail datado de 19/09/2019, com o registo E/10084/2019, enviado pela 
Senhora Vereadora em regime de não permanência, Lara Marques Lino, eleita pela lista da 
CDU – Coligação Democrática Unitária, que tendo pedido a suspensão do seu mandato no 
órgão executivo até ao dia 25 de setembro de 2019, vem solicitar, por motivos de 
maternidade, a continuação da referida suspensão até ao dia 31 de outubro de 2019, nos 
termos da alínea b) do nº. 3 do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
atual. 
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Nos termos do previsto no n.º 5 do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 
redação atual, a Câmara Municipal apreciou o pedido e delibera autorizar a alteração 
do prazo pelo qual foi inicialmente concedida a suspensão do mandato da Senhora 
Vereadora Lara Marques Lino, para o dia 31 de outubro de 2019.  
 
De acordo com o n.º 1 do artigo 79.º do mesmo diploma, a vaga ocorrida no órgão executivo 
continuará a ser preenchida pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista da CDU 
– Coligação Democrática Unitária, Senhor Álvaro Miramar Botas Letra. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 
 

2. Resumo de Tesouraria do dia 24 de setembro de 2019 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte e quatro de setembro de 
dois mil e dezanove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de 
Disponibilidades”: 13.650.108,58€ (treze milhões, seiscentos e cinquenta mil, cento e oito 
euros e cinquenta e oito cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
3. Pedido de Substituição de quantias retidas aquando do pagamento da Revisão de 
Preços da empreitada “REQUALIFICAÇÃO DA RUA ESQUERDA E RUA DA ALMOINHA 
VELHA” – Concurso Público n.º 20/2017 
 
826 - Presente informação n.º 42SAB/2019 da Área das Finanças e carta do adjudicatário da 
obra em epígrafe, CONTEC - Construção e Engenharia, S.A., a apresentar, para reforço de 
caução da mesma, a garantia bancária n.º 383/2019-S de 06/08/2019 no montante de 
1.723,81 €, emitida pelo Banco Bic Português, S.A. 
 
A Câmara Municipal apreciou a referida informação e considerando o teor da mesma, 
delibera de acordo com o n.º 2 do artigo 353.º do Código dos Contratos Públicos, 
alterado e republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, aceitar 
a garantia bancária n.º 383/2019-S de 6 de agosto de 2019 no montante de 1.723,81 €, 
emitida pelo Banco Bic Português, S.A. e restituir a importância de 1.723,81 € ao 
adjudicatário CONTEC - Construção e Engenharia, S.A., retida através da guia n.º 
1366/1 de 30.08.2019. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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PATRIMÓNIO 
 
 

4. Alienação de terreno no Casal da Formiga propriedade do Município da Marinha 
Grande 
 
827 - O Município da Marinha Grande é proprietário de um terreno com a área de 2.250 m

2
 

no Casal da Formiga, freguesia e concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo 7147 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob nº 12399 a favor 
do Município da Marinha Grande, conforme documentos em anexo. 
  
Presente comunicações de 12.07.2019 (anexo 1) e 28.08.2019 (anexo 2) da Gallo Vidro, 
S.A., contribuinte n.º 501665706, empresa de produção de vidro de embalagem sediada na 
Marinha Grande desde 1899, a demonstrar interesse na aquisição da parcela de terreno 
acima identificada, por 146.300,00 euros, considerando a necessidade de expansão da 
capacidade instalada na presente data, tendo em vista o cumprimento dos requisitos de 
sustentabilidade, produtividade e competitividade determinantes para a sobrevivência da 
Gallo Vidro S.A. e por considerarem que o projeto se traduz na criação de valor e riqueza 
para todo o concelho da Marinha Grande. 
 
Mais informa que nos últimos meses a empresa tem diligenciado pela compra dos terrenos 
circundantes ao terreno camarário, os quais são necessários para a viabilidade do projeto de 
expansão que a empresa se propõe executar. 
 
Presentes relatórios de avaliação do terreno camarário, nomeadamente: 
 
a. Relatório de avaliação datado de 21.12.2018, atualizado em 11.09.2019, com o valor de 

146.250,00 euros, elaborado por perito avaliador com o registo CMVM nº PAI/2014/0004 
(anexo 3); 

b. Relatório de avaliação datado de 05.09.2019, com o valor de 145.597,50 euros, 
elaborado por perito avaliador com o registo CIRS nº 1331 (anexo 4). 

 
Presente informação do Gabinete de Apoio ao Empresário e ao Empreendedorismo (GAEE) 
sobre a importância/relevância do investimento do Grupo Vidrala no contexto 
macroeconómico e social do concelho (anexo 5). 
 
Presente informação da Divisão de Gestão do Território (DGT) sobre a capacidade 
urbanística do terreno em causa, nomeadamente se nele pode ser feita construção para fins 
industriais (anexo 6). 
 
Presente informação da Divisão Administrativa e Financeira (DAF), respeitante à propriedade 
dos confinantes do terreno do Município (anexo 7). 
 
Presente informação da Divisão Jurídica e de Apoio (DJA) sobre a competência da Câmara 
Municipal para alienar o terreno por ajuste direto à empresa interessada (anexo 8). 
 
Considerando o exposto, a Câmara Municipal delibera nos termos da alínea g) do n.º 1 
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alienar à empresa Gallo Vidro, 
S.A., contribuinte n.º 501665706 o prédio sito no Casal da Formiga, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, com a área de 2.250 m

2
, inscrito na matriz predial rústica 

sob o artigo 7147 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob nº 12399 a favor 
do Município da Marinha Grande, pelo valor de 146.300,00 euros, por o projeto de 
expansão das instalações proposto realizar no concelho da Marinha Grande relevar  
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para o desenvolvimento económico e social do concelho da Marinha Grande, 
contribuindo para o aumento da produção de riqueza e do número de postos de 
trabalho. 
 
Mais delibera aprovar a minuta da escritura de compra e venda (anexo 9). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
 
5. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 
63,00m² de terreno do Sr. Afonso Henriques Pereira Pedro 
 
828 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a alargamento da rua das Chedas e ER 349- Vieira de Leiria, foram realizados os 
contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de 
contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do 
prédio rústico propriedade de Afonso Henriques Pereira Pedro, NIF 127 218 840, que 
confronta a Norte com Estrada Nacional, a Sul com Casimiro Ribeiro Miguel, a Nascente com 
António de Sousa Amado e a Poente com António de Sousa Amado e outro, inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo n.º 2926. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência 
do terreno de 63,00m², solicitando que a área cedida para domínio público tenha como 
contrapartida a execução de um muro de suporte de terras no novo alinhamento com uma 
altura de cerca de 0,60m acima da cota da estrada. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 63,00m², do prédio rústico de que é proprietário Afonso 
Henriques Pereira Pedro, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 2926, que 
confronta a Norte com Estrada Nacional, a Sul com Afonso Henriques Pereira Pedro, a 
Nascente com António de Sousa Amado e a Poente com António de Sousa Amado e 
outro, para a requalificação da rua da Rua das Chedas e E.R 349- Vieira de Leiria, que 
passa a integrar o domínio público, obrigando-se à execução de um muro de suporte 
de terras no novo alinhamento com uma altura de cerca de 0,60m acima da cota da 
estrada, conforme consta da ficha de contacto assinada pelo proprietário e pelo 
Vereador Carlos Caetano, e que aqui se dá por reproduzida, devendo o proprietário, na 
sequência desta cedência, promover a atualização da respetiva área junto dos 
serviços públicos competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
6. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 
37,00m² de terreno integrado na herança de António Germano Varanda 
 
829 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
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Para a alargamento da rua das Chedas e ER 349- Vieira de Leiria, foram realizados os 
contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de 
contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do 
prédio rústico integrado na herança de António Germano Varanda representada por António 
Manuel de Sousa Varanda, na qualidade de Cabeça de Casal, NIF 126 911 592, que 
confronta a Norte com Serração de Madeiras do Liz, Lda, a Sul com Manuel de Sousa 
Amado e Outro, a Nascente com Manuel de Sousa Amado e Outro e a Poente com Serração 
de Madeiras do Liz, Lda, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 161. O proprietário do 
imóvel, concordou com a cedência do terreno de 37,00m², solicitando que a área cedida para 
domínio público tenha como contrapartida a execução de um muro de suporte de terras no 
novo alinhamento com uma altura de cerca de 0,60m acima da cota da estrada. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 37,00m², do prédio rústico integrado na herança de António 
Germano Varanda representada por António Manuel de Sousa Varanda, na qualidade 
de Cabeça de Casal, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 161, que confronta a 
Norte com proprietário, a Sul com Estrada E.R. 349, a Nascente com Manuel de Sousa 
Amado e Outro e a Poente com Serração de Madeiras do Liz, Lda, para a requalificação 
da rua da Rua das Chedas e E.R 349- Vieira de Leiria, que passa a integrar o domínio 
público, obrigando-se à execução de um muro de suporte de terras no novo 
alinhamento com uma altura de cerca de 0,60m acima da cota da estrada, conforme 
consta da ficha de contacto assinada pelo proprietário e pelo Vereador Carlos 
Caetano, e que aqui se dá por reproduzida, devendo o proprietário, na sequência desta 
cedência, promover a atualização da respetiva área junto dos serviços públicos 
competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
7. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 
120,00m² de terreno do Sr. Carlos de Mira Domingues Amado 
 
830 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a alargamento da rua das Chedas e ER 349- Vieira de Leiria, foram realizados os 
contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de 
contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do 
prédio rústico propriedade de Carlos de Mira Domingues Amado, NIF 171 614 453, que 
confronta a Norte com Estrada, a Sul com António de Sousa Amado, a Nascente com 
Manuel Custódio Soares e a Poente com António Gil Herdeiros e Outros, inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo n.º 2942. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência 
do terreno de 120,00m², solicitando que a área cedida para domínio público tenha como 
contrapartida a execução de um muro de suporte de terras no novo alinhamento com uma 
altura de cerca de 0,60m acima da cota da estrada, deverá ficar um acesso à propriedade 
com uma largura mínima de 3,00m na extrema nascente. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 120,00m², do prédio rústico de que é proprietário Carlos de Mira 
Domingues Amado, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 2942, que confronta a 
Norte com Estrada, a Sul com Carlos de Mira Domingues Amado, a Nascente com  
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Manuel Custódio Soares e a Poente com António Gil Herdeiros e Outros, para a 
requalificação da rua da Rua das Chedas e E.R 349- Vieira de Leiria, que passa a 
integrar o domínio público, obrigando-se à execução de um muro de suporte de terras 
no novo alinhamento com uma altura de cerca de 0,60m acima da cota da estrada, 
deverá ficar um acesso à propriedade com uma largura mínima de 3,00m na extrema 
nascente, conforme consta da ficha de contacto assinada pelo proprietário e pelo 
Vereador Carlos Caetano, e que aqui se dá por reproduzida, devendo o proprietário, na 
sequência desta cedência, promover a atualização da respetiva área junto dos 
serviços públicos competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
8. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 
50,60m² de terreno de Alvos Futuros, SA 
 
831 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a alargamento da rua das Chedas e ER 349- Vieira de Leiria, foram realizados os 
contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de 
contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do 
prédio rústico propriedade de Alvos Futuros, SA, NIF 509 717 268, tendo como 
representante o administrador Carlos Manuel Lourenço dos Santos NIF 206 535 708, que 
confronta a Norte com Serração Madeiras do Liz, Lda, a Sul Estrada Nacional, a Nascente 
com Maria Custódio Soares e Outros e a Poente com António de Sousa Amado, inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo n.º 155. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do 
terreno de 50,60m², solicitando que a área cedida para domínio público tenha como 
contrapartida a execução de um muro de suporte de terras no novo alinhamento com uma 
altura de cerca de 0,60m acima da cota da estrada. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 50,60m², do prédio rústico de que é proprietário Alvos Futuros, 
SA, NIF 509 717 268, tendo como representante o administrador Carlos Manuel 
Lourenço dos Santos NIF 206 535 708, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 155, 
que confronta a Norte com Proprietário, a Sul com Estrada Nacional, a Nascente com 
Maria Custódio Soares e Outros e a Poente com António de Sousa Amado, para a 
requalificação da rua da Rua das Chedas e E.R 349- Vieira de Leiria, que passa a 
integrar o domínio público, obrigando-se à execução de um muro de suporte de terras 
no novo alinhamento com uma altura de cerca de 0,60m acima da cota da estrada, 
conforme consta da ficha de contacto assinada pelo proprietário e pelo Vereador 
Carlos Caetano, e que aqui se dá por reproduzida, devendo o proprietário, na 
sequência desta cedência, promover a atualização da respetiva área junto dos 
serviços públicos competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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9. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 
52,00m² de terreno do Sr. José do Mar Domingues 
 
832 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a alargamento da rua das Chedas e ER 349- Vieira de Leiria, foram realizados os 
contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de 
contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do 
prédio rústico propriedade de José do Mar Domingues, NIF 132 551 578, que confronta a 
Norte com Proprietário, a Sul Estrada Nacional, a Nascente com Caminho e a Poente com 
Proprietário, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 126. O proprietário do imóvel, 
concordou com a cedência do terreno de 52,00m², solicitando que a área cedida para 
domínio público tenha como contrapartida a execução de um muro de suporte de terras no 
novo alinhamento com uma altura de cerca de 0,60m acima da cota da estrada. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 52,00m², do prédio rústico de que é proprietário José do Mar 
Domingues, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 126, que confronta a Norte 
com Proprietário, a Sul Estrada Nacional, a Nascente com Caminho e a Poente com 
Proprietário, para a requalificação da rua da Rua das Chedas e E.R 349- Vieira de 
Leiria, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à execução de um muro 
de suporte de terras no novo alinhamento com uma altura de cerca de 0,60m acima da 
cota da estrada, conforme consta da ficha de contacto assinada pelo proprietário e 
pelo Vereador Carlos Caetano, e que aqui se dá por reproduzida, devendo o 
proprietário, na sequência desta cedência, promover a atualização da respetiva área 
junto dos serviços públicos competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
10. Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira- Fase 1- Concurso público n.º 12/2019. Aprovação de Plano de Segurança e 
Saúde para a execução da obra. Ratificação de Despacho 
 
833 - Presente informação de ref.ª 22PG/2019 de 17/09/2019; 
 
Presente despacho n.º 356/2019, com o seguinte teor: 
 
“Presente Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 
pela firma adjudicatária “LUSOSICO-CONSTRUÇÕES, S.A.”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª PG22/2019, que atesta a conformidade do Plano 
de Segurança e Sáude apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto 
- Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
Presente informação com refª SS.09.2019 de 18 de setembro propondo a submissão a 
despacho da Srª Presidente da Câmara Municipal e consequente ratificação do orgão 
competente. 
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Considerando que cabe ao dono da obra aprovar o plano de segurança e saúde para a 
execução da obra, nos termos do artigo 12º do referido Decreto – Lei. 
 
Assim, aprovo o plano de segurança e saúde para a execução da empreitada designada por 
“REDE DE SANEAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA 
DA AMIEIRA - FASE 1 – CONCURSO PÚBLICO N.º 12/2019”, de acordo com o disposto no 
artigo 12º, n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 
 
Mais designo como coordenador de segurança o técnico Pedro Gomes, de acordo com o 
artigo 9º, n.º 2, do citado Decreto – Lei, com efeitos à data da informação técnica por este 
subscrita e que fica anexa a este despacho. 
 
O presente despacho deve ser ratificado pela Câmara Municipal na sua próxima reunião.” 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera ratificar o despacho n.º 230/2019, de acordo com 
os artigos 33.º, n.º 1. al. f) e 35.º, n.º 3, ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
11. Requalificação/Ampliação da Escola Básica da Moita - Concurso público n. º 
05/2018. Aprovação de trabalhos complementares  
 
834 - Presente informação com referência MA.16.2019, de 25 de setembro de 2019, que se 
dá por integralmente reproduzida, relativa à empreitada de “Requalificação/Ampliação da 
Escola Básica da Moita” adjudicada à empresa ARLINDO LOPES DIAS UNIPESSOAL,LDA, 
nas quais se propõe a aprovação de trabalhos complementares no valor de 3.206,00 euros 
(três mil duzentos e seis euros), sem prorrogação do prazo inicial da empreitada. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos da alínea f) do nº 1 do artigo 33º da lei 
75/2013, de 12 de setembro em conjugação com a alínea b) do nº 18º do Decreto-Lei n.º 
197/99 de 8 de Junho, na sua atual redação e artigos 370º, 374.º, e artigo 378º todos do 
Código dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada de 
“Requalificação/Ampliação da Escola Básica da Moita” :  
 
- a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, a preços 

contratuais, no valor de 432,00 euros  (quatrocentos e trinta e dois euros), 
acrescidos de IVA à taxa de 6%; 

 
- a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, a preços 

acordados, no valor de 1.482,00 euros  (mil quatrocentos e oitenta e dois euros), 
acrescidos de IVA à taxa de 6%; 

 
- a aprovação de trabalhos complementares no valor de 1.292,00 euros  (mil duzentos 

e noventa e dois euros), acrescidos de IVA à taxa de 6%,  a serem suportados 50% 
pela entidade adjudicante e 50% pelo adjudicatário; 

 
- a não prorrogação do prazo inicial da empreitada. 
 
- aprovar a alteração ao projeto de instalações e equipamentos elétricos; 
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- aprovar a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 
12. Aprovação do Anteprojeto do “Centro Interpretativo da arte Xávega - Praia de Vieira 
de Leiria” 
 
 
A Sr.ª Presidente explicou o processo relativo à candidatura. 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra disse que não tem nada a opor desde que estes barracões não 
impeçam o desenvolvimento da Praia da Vieira, porque entende, na sua opinião, que ao 
serem colocados ali poderão vir a inviabilizar a execução da variante sul da Praia da Vieira. 
 
A Sr.ª Presidente disse que isso não vai acontecer porque foi acautelado pelo Arquiteto na 
execução do projeto, contudo vai pedir a sua presença para dar essa explicação. 
 
O Arqt.º Miguel Figueiredo veio à reunião responder à questão colocada pelo Sr. Vereador 
Álvaro Letra, tendo feito o historial dos antecedentes do que foi falado com a ARH em relação 
a este processo. 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra entende que os barracões não deverão ficar na posição 
nascente/poente mas sim norte/sul. 
 
A Sr.ª Presidente explicou que este processo tem tido avanços e recuos, e que se tinha 
chegado a um consenso para a localização norte/sul. Mas ouvidos os pescadores, eles não 
quiseram que os barracões ficassem nessa posição, e como serão eles a utilizá-los fez-se o 
projeto neste sentido, alocando-se o centro interpretativo, na condição de não se inviabilizar o 
futuro e de se poder ter ali uma ligação a sul. 
 
O Arqt.º Miguel Figueiredo explicou a implantação em planta. 
 
O Sr. Vereador Humberto Dias colocou questões sobre o projeto, respondidas pelo Arqt.º 
Miguel Figueiredo. 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra voltou a referir que não tem nada a opor, desde que se 
salvaguarde o futuro da Praia da Vieira. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
 “Ainda bem que vamos reconstruir aqueles armazéns que não dignificam a frente marítima 
da Praia da Vieira.   
É apenas a reabilitação dos pavilhões/armazéns que existem perto da lota, ou existe mesmo 
um Centro Interpretativo, que seja um espaço cultural onde se irá perpetuar a dimensão 
etnográfica da atividade dos pescadores? Neste caso o que é para fazer e onde está a 
memória descritiva desse projeto? 
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Os desenhos que recebemos não são muito conclusivos e não têm cotas.  
a. cada um dos 3 armazéns é composto por dois edifícios ligados entre si e os telhados 

têm quatro águas. Isto implica que vai haver caleiras entre os edifícios. Sabendo que 
o usual é que as caleiras fiquem cheias de areia, questiono porque não fazer edifício 
de apenas duas águas 

b. ainda sobre esta questão dizer que o facto de ter apenas duas águas facilita a 
execução de sótãos, que, no que conheço, são muito importantes para arrumações 
dos apetrechos da pesca, reparação das redes, bóias, por aí fora. 

c. consequentemente cada armazém tem 2 portões e não apenas 1. Como se percebe, 
à frente do mar, cada portão é um problema com a corrosão e com as areias. Ao 
fazer 2, não poderão ser de correr e cria ainda mais problemas. Para além disso é 
importante verificar a altura dos portões, que estão desenhados com menos de 
3,5m. Prever que as máquinas são cada vez mais altas e é preciso salvaguardar que 
entram nos portões. 

d. porquê as duas portas traseiras ? 

Visitei outros centros interpretativos da Arte Xávega, por exemplo Mira, Tocha. O município 
da Murtosa anda a construir na Torreira. 
Ao que sei este anteprojeto não foi discutido com os armadores, embora tenho sido 
assumido que assim seria. Hoje aprovamos o anteprojeto e se existir alguma proposta de 
melhoramento, já não poderá ser incluída. Sugiro que antes de enviar estas candidaturas 
reúnam com os armadores. 
Estamos perante uma candidatura da ADAE, por portaria de 2016, direcionada para os 
concelhos de Leiria (Coimbrão/Pedrogão) e Marinha Grande e Vieira de Leiria. 
A verba disponível é superior a 1,3M€ dos quais 85% financiados por fundos europeus a 
fundo perdido. 
O âmbito desta portaria abrange áreas como:  

i. Preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais e dos recursos 
naturais e paisagísticos - 280.071,34 

ii. Reforço da competitividade do turismo - 196.176,51 € 

iii. Promoção de produtos locais de qualidade - 112.029,20 €  
iv. Melhoria dos circuitos curtos de bens alimentares e mercados locais no âmbito do 

mar - 210.053,51 € 

Para além desta candidatura do Centro Interpretativo da arte Xávega na Praia da Vieira, a 
nossa Câmara vai apresentar mais alguma candidatura? Temos uma oportunidade de ouro 
para nos candidatarmos a outras coisas (p.e, Reforço da competitividade do turismo) na 
Praia da Vieira e noutras praias, como exemplo S. Pedro, Água de Madeiras, Praia Velha. 
O anúncio da abertura das candidaturas foi feito em Maio deste ano. O prazo de entrega era 
30 de setembro (HOJE). Felizmente na passada quinta-feira o prazo foi prorrogado mais 15 
dias, senão já tínhamos perdido a oportunidade.  
Mais um exemplo que nada foi discutido com os vereadores e trazem-nos na última reunião 
de Câmara. Se questionarmos e colocarmos propostas de melhoramento vão dizer que já 
não há tempo, e se não se candidatarem a culpa é… da oposição.”   
 
Seguiu-se uma discussão entre o Sr. Vereador Aurélio Ferreira e a Sr.ª Presidente sobre o 
facto de não ter sido enviada toda a informação necessária à decisão e existente no 
processo. 
 
A Sr.ª Presidente chamou a atenção para o facto de neste momento se estar a aprovar o 
anteprojeto para a requalificação do edifício da arte xávega e agregado a este o centro 
interpretativo. Os conteúdos do centro serão vistos depois, daí que essa informação não 
tivesse importância nesta fase. 
 



 

Página 23 de 58 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 30/09/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
Terminada a discussão, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
835 - Presente Informação n.º MF/27/2019, da Divisão de Gestão do Território, datada de 24 
de Setembro de 2019, que se dá por integralmente reproduzida e fica anexa, propondo a 
aprovação do anteprojeto de requalificação dos pavilhões de apoio à arte xávega para 
“CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA ARTE XÁVEGA”, localizado na Praia da Vieira, 
freguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande; 
 
Presentes os seguintes elementos constitutivos do Anteprojeto: 
- Arquitetura; 
- Estabilidade; 
- Mapa de quantidades; 
- Estimativa orçamental. 
 
O presente anteprojeto assegura o cumprimento integral das disposições contidas na portaria 
n.º 701-H/2008, de 29 de julho e outras normas técnicas e legislação em vigor.  
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea f) da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera aprovar o Anteprojeto do “CENTRO 
DE INTERPRETAÇÃO DA ARTE XÁVEGA”, localizado na Praia da Vieira, freguesia de 
Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
13. “Construção do Centro de Interface de Transportes Urbanos e do Terminal 
Rodoviário da Marinha Grande” – PA n.º 53/2017 - Aprovação do Projeto de Execução 
 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano explicou os antecedentes e as melhorias introduzidas, 
tendo em conta as questões levantadas anteriormente pelo MpM e pela CDU – mais lugares 
de estacionamento, mais zonas verdes e manutenção de árvores. 
Disse que se vão perder, face ao atual, cerca de 90 lugares de estacionamento. O pico de 
estacionamento, no parque da Mobil e das Finanças, às 19:00 horas do mês de abril foi de 
250 viaturas. Somando os 120 lugares da Cerca com os que ficam na Mobil vai suprir os 
lugares que se irão perder. 
Também irão ser cortadas árvores, das 32 existentes, e irão ser plantadas 40 novas, porque 
as existentes, pela dimensão, não são adequadas. 
Sobre a centralidade, entende que há todo o interesse em fazer o projeto no centro. É a sua 
opinião.  
 
Os Srs. Vereadores do MpM fizeram os seguintes comentários: 
“Pretendo fazer um resumo de todo este processo começando em setembro de 2015 quando 
tivemos conhecimento que a Câmara tinha candidatado um “centro de interfaces de 
transportes urbanos” ao PEDU, sem que nós ou qualquer elemento da oposição tivesse 
conhecimento. Muito menos que tivesse discutido o projeto, a sua localização, ou qualquer 
outro assunto importante. 
O ultimo contacto que tivemos com este projeto foi a 22 novembro em que reagimos às 
soluções alternativas apresentadas, referindo que “é uma boa base de trabalho e um bom 
principio para atingir os objetivos pretendidos”, mas é preciso discutir soluções para os 
lugares de estacionamento, a componente paisagística, numero de cais, a paragem da  
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TUMG, etc. deixámos plasmado que “Estamos disponíveis para participar na 
solução/discussão da solução final, mas teremos com certeza de discutir o assunto com mais 
profundidade” 
Desde então, passaram dez meses, não voltámos a ser abordados para este assunto, sendo 
que hoje, 30 de setembro, foi agendada para a reunião de Câmara. Onde andou este 
processo, esteve em cima de alguma secretária ou no computador de alguém. Para além 
disso foi escolhida uma solução sem que as nossas propostas tenham sido incluídas ou até 
comentadas. 
Que fique claro que somos completamente favoráveis à execução dum terminal Rodoviário, 
retirando a paragem dos autocarros da rua encostada aos correios. 
Assim como também entendemos que o Parque da Mobil tem de ser requalificado, basta 
notar que este executivo deixou aquele espaço ao abandono, não tratando da poda das 
árvores nem da reparação dos passeios 

Mas não concordamos que o Terminal rodoviário seja feito no Parque da Mobil 
Por tudo o que foi escrito e dito, votamos contra com a declaração de voto.” 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra considera importante reativar a linha do oeste. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que o enquadramento factual feito pelo 
Vereador Aurélio está correto, e tem pena que o PS trate o assunto desta forma, pois este 
projeto merecia uma reflexão de todos, num contexto de abertura, e até ouvir a população. 
Não lhe parece bom trazer o trânsito para o centro da cidade, e é fraco dizer que os centros 
das cidades se desenvolvem assim. 
Consultou o projeto, viu que desde janeiro de 2019 que a informação da Dr.ª Inês está feita, 
porquê só agora? Porque não foram chamados? O processo levante-lhe muitas dúvidas. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano referiu que é claro que não é assim que se desenvolvem os 
centros das cidades, mas a proximidade a tudo (escolas, centro) é uma das vantagens. 
Sobre as datas, disse que fez um compasso de espera, decisão sua, para a integração de 
outros projetos que estavam relacionados e que enumerou. 
Nesta altura já tem todos os dados que se encaixam neste projeto perfeitamente definidos. 
 
O Sr. Vereador Humberto Dias referiu que há reflexões a fazer, em termos de 
planeamento. 
Aquilo que o MpM propôs foi manter a área arbórea, só que isso implicava reformular todo o 
terminal. 
Resumiram o terminal a uma infraestrutura mais pequena, de apoio rodoviário, e futuramente 
far-se-ia o interface noutro local, deixando este apoio para a TUMG. Isto mantinha o 
estacionamento e o parque arbóreo, mas deveria ter sido discutido naquela altura. 
 
Seguiu-se uma troca de impressões entre o Sr. Vereador Humberto Dias e o Sr. Vereador 
Carlos Caetano sobre os lugares de estacionamento. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que já agora, quando há os grandes eventos, a Câmara faz a 
divisão das pessoas pelo estacionamento junto ao Estádio e no parque de Exposições, com 
o transporte pela TUMG. Há alternativas criadas, que não obstam à votação deste projeto. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que a forma como a Sr.ª Presidente fala é a forma 
como tem gerido esta Câmara – é o momento. Na sua opinião não é assim que se planeia. 
 
A Sr.ª Presidente disse que quer centrar a discussão neste ponto, que é o que está em 
apreciação neste momento. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que é preciso um terminal rodoviário mas não 
naquele local. Isto é o que foram ouvindo das pessoas, que até sugerem locais. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que a solução defendida pela CDU também 
passaria por aí. Entende que se está a encravar no centro da cidade algo que não tem 
possibilidades de expansão no futuro. E também ouviram muitas pessoas. 
 
 
A Sr.ª Presidente disse que está aqui o projeto para aprovar, está no âmbito do PEDU e 
vai pô-lo a votação. 
 
836 - Presente Informação n.º CS/10/2019, da Divisão de Gestão do Território, datada de 28 
de Janeiro de 2019, propondo a aprovação do Projeto de Execução da Construção do Centro 
de Interface de Transportes Urbanos e do Terminal Rodoviário da Marinha Grande, 
localizados no Largo 26 de Março, na freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha 
Grande. 
 
O Município da Marinha Grande pretende construir no antigo Parque da Móbil, um Centro de 
Interface de Transportes Urbanos, prevendo estacionamentos, passeios e ciclovia, posto de 
abastecimento para carros elétricos, paragem de autocarros para os serviços da TUMG e 
parque de estacionamento de táxis. Pretende-se ainda prever a continuidade de uma rede de 
modos suaves, especialmente, no sistema pedonal e sistema ciclável, que valorize a 
inserção paisagista no contexto urbano da Cidade da Marinha Grande e que promova e 
facilite a deslocação interior da cidade (principalmente da deslocação entre o centro 
funcional e um dos polos industriais- gerador de grande parte do emprego da cidade), 
permitindo também a conexão às redes exteriores existentes, no que diz respeito às 
ciclovias.  
 
Mais se informa, que este Projeto de Execução observa as normas legais e regulamentares 
aplicáveis à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos 
descritos no artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de Julho. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, rejeitar o Projeto de 

Execução da Construção do Centro de Interface de Transportes Urbanos e do Terminal 
Rodoviário da Marinha Grande, localizados no Largo 26 de Março, na freguesia da 
Marinha Grande, concelho da Marinha Grande.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos contra dos Srs. Vereadores da 
CDU, Alexandra Dengucho e Álvaro Letra, e dos Srs. Vereadores do MpM, Aurélio 
Ferreira e Humberto Dias, e 3 votos a favor dos Srs. Vereadores Carlos Caetano e Célia 
Guerra e da Sr.ª Presidente. 
 
Os Srs. Vereadores da CDU, Alexandra Dengucho e Álvaro Letra, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 

“Em primeiro lugar queremos sublinhar a importância e a absoluta necessidade de 
termos ao dispor da população (residente e que nos visita), um equipamento desta natureza. 

Tendo em conta esta mesma importância, lamentamos a falta da sua discussão 
prévia com todos os vereadores com assento nesta Autarquia. 
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Historiando um pouco o que se passou diremos que, pelo menos, quando há um ano 

atrás aqui foi presente o Ante-projecto do Interface, face às questões colocadas por todos 
nós, e inclusive tendo eu dito na altura que, pessoalmente, estava contra a localização deste 
equipamento no Parque da Móbil, deveriam ter sido promovidas reuniões com todos nós 
para que fossem acolhidas ideias, sugestões e até colhido o próprio contributo da opinião 
pública! Não nos podemos esquecer que governamos para a população!  

Mas com o PS isto não é possível! 
O PS NÃO GOSTA DE OUVIR! O PS GOSTA DE IMPÔR! E se juntarmos aqui a  

máxima, sempre tão actual, de que “QUEM SE METE COM O PS, LEVA”, temos 
identificadas as características principais deste executivo do Partido Socialista! 

A última vez que discutimos este assunto, FOI HÁ UM ANO! Na altura, o vereador 
Carlos Caetano argumentou que não dava para fazer grandes discussões porque “os prazos 
estavam apertadíssimos”! Por consulta ao processo, verifiquei que o processo está pronto 
para vir a reunião de Câmara, pelo menos, desde JANEIRO DE 2019!  

A informação da chefe de divisão respectiva, data de JANEIRO DE 2019!  
Portanto tiveram muito tempo para nos convocar para fazermos uma discussão que, 

como se vê, inclusivé, pelo movimento popular que tem gerado nas redes sociais, era muito 
necessária e pertinente! 

Mas não! Não o fizeram! O PS não gosta de ouvir! Não gosta de discutir! Gosta de 
impor! 

 
A questão em discussão tem a ver com a construção de um Interface de Transportes 

Urbanos e de um terminal Rodoviário!  
Um interface que se quer moderno e projectado para o futuro, deve ter subjacente a 

possibilidade de integração das várias redes de mobilidade, tornando mais fácil toda a 
acessibilidade ao território, pelo desenvolvimento de um ponto onde confluem as redes dos 
diversos modos e operadores de transporte e formas de mobilidade.    

A esta necessidade (de criar um ponto onde confluem todos os operadores de 
transporte e todos os tipos de transporte) há que juntar, obrigatoriamente, uma visão para o 
DESENVOLVIMENTO ORDENADO do território, questões de tráfego, bem como 
preocupações de natureza ambiental. 

Entendemos que todas estas variáveis, que devem ser equacionadas aquando da 
implantação de uma infraestrutura desta grandeza, não o foram no caso concreto e daí o 
nosso VOTO CONTRA.  

A permitirmos que a construção do Interface se faça naquele local, iremos: 
a) Trazer maior afluxo de trânsito para o Centro da cidade, sendo que o 

desenvolvimento do Centro da nossa cidade não pode ser feito à custa da 
colocação de trânsito (mais trânsito) pesado no centro! Bem antes pelo contrário: 
são conhecidos os inúmeros problemas trazidos pelo constante circular de 
veículos pesados no Centro que o PS, sendo poder há mais de 20 anos, é 
incapaz de solucionar! 

b) Iremos suprimir inúmeros lugares de estacionamento que são absolutamente 
necessários numa lógica de desenvolvimento daquela zona da cidade, 
nomeadamente, com a vinda das Conservatórias para o ATRIUM, e com a 
existência naquele local de muita habitação, comércio, e de inúmeros serviços 
que, mercê, da sua importância e enorme utilização pelos nossos cidadãos, 
levam a que ali aflua um grande número de pessoas, e daí haver necessidade de 
ali manter muitos lugares de estacionamento e, ainda por cima, gratuito; 

c) Iremos “matar” árvores que assumem cada vez maior importância tanto mais 
atento o desbaste de árvores que foi levado a cabo por esta autarquia 
comandada pelo PS, desbaste esse absolutamente gratuito, e que levou a que 
ficasse uma cidade deserta de árvore, árvores essas com muitos e muitos anos, 
nas nossas principais artérias! Mas claro que, para este executivo permanente, é  
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mais fácil matar que cuidar! As sombras das árvores imponentes que hoje ainda 
habitam o chamado “Parque da Móbil” também fazem parte da nossa memória 
colectiva, que urge preservar, para além de constituírem, como dissemos, um 
necessário pulmão no centro da cidade! Há que cuidá-las, é um facto, e daqui 
apelamos que o façam com rapidez! 

d) Numa lógica de expansão, perguntamos: como fazer quando, daqui a uns 
tempos, houver necessidade de expandir este Interface? Se o encravarmos entre 
4 prédios, como faremos? Deitamos os prédios abaixo? Ou ficaremos com mais 
um equipamento, mal localizado no centro da cidade, obsoleto e a desfeiar uma 
cidade que, está à vista de todos, prima pelo desmazelo pelo abandono, pelo 
desinteresse total deste Executivo! 

  
Um olhar de futuro!  
É isto que se exige a autarcas competentes!  
Temos que apostar no desenvolvimento sustentado e harmonioso do território.  
Temos que apostar na qualidade do ambiente e, por tabela, na qualidade de vida dos 

cidadãos; 
Temos que apostar numa mobilidade ecológica. 
 
O desenvolvimento da Linha do Oeste, com a sua reactivação e electrificação, tem 

que ser um desiderato concelhio, que nos una a todos numa só voz, contra “ventos e marés” 
e independentemente de cores políticas! E temos para nós que um Interface de Transportes 
erigido estrategicamente num espaço próximo da Ferrovia, com possibilidade de construção 
de ciclovias e com ampliação da já existente, construção de ciclovias que deve ser cada vez 
mais uma aposta nossa, não só pelo que traz de muito bom ao ambiente e à nossa saúde, 
mas também porque o nosso concelho tem história firmada no uso da bicicleta, temos 
tradição e “damos cartas” por esse país fora no uso “histórico” da bicicleta servirá muito 
melhor o Concelho!  

Deveremos apostar numa localização que permita a articulação com a Ferrovia, a 
expansão do Interface quando essa necessidade se verificar, poderemos fomentar o uso de 
mobilidades alternativas, desenvolver a rede de transporte urbanos (TUMG) que fariam o 
transbordo dos passageiros para o Centro e periferias! Há alternativas!  

A realidade hoje, não é a mesma que se verificava há 20 ou 30 anos, quando este 
projecto primeiramente viu a luz do dia! Tendo em conta tudo quanto supra expusemos, é 
fácil concluir que hoje, o Parque da Móbil, não é o local adequado a uma Infraestrutura desta 
envergadura.  

O chamado “Parque da Móbil” deve ser URGENTEMENTE requalificado! Faça-se um 
trabalho de requalificação de qualidade para aquele espaço, mantendo-se o arvoredo, 
cuidando-o, embelezando o espaço pois mesmo sendo de estacionamento, pode ficar com 
boas condições e ser um local útil e aprazível no centro da cidade.  

 
Quanto à questão dos Fundos Comunitários, e do seu aproveitamento, em primeiro 

lugar entendemos que não deve ser a desculpa para que tenhamos que avançar com uma 
obra cuja localização trará mais prejuízos à cidade do que benefícios!  

 
Em segundo lugar, estamos em crer que a alteração de local (e é apenas disso que 

se trata), não deve ser impeditivo da atribuição dos Fundos. Os vereadores da CDU sugerem 
que nos desloquemos juntamente com a Srª Presidente a uma reunião URGENTE na CCDR 
em Coimbra, no sentido de, em conjunto, explicarmos que apenas se pretende a alteração 
do local e não do projecto, portanto, não há necessidade de mexer em cadernos de 
encargos, plantas arquitéctónicas, etc… Duvidamos que, sendo só essa a questão, 
percamos os Fundos Comunitários. 
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Terminamos, reiterando a nossa profunda tristeza com o facto de o PS, de este 

Executivo em concreto, não querer OUVIR mas sim IMPÔR, mas também com a certeza de 
que esta infraestrutura é absolutamente fundamental ao Concelho e que, com diálogo, a 
iremos ver erigida em local apropriado, tendo em conta as ideias que expusemos supra.”  
 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Humberto Dias, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A construção de um Terminal Rodoviário da Marinha Grande é uma necessidade, sobre isso 
ninguém tem dúvidas. Também parece óbvio que o “Parque da Mobil” está há muito 
abandonado e necessita de uma requalificação. 
 

O MpM quer dotar o Município de estruturas de apoio à mobilidade, melhores condições para 
os passageiros, turistas e população no acesso aos serviços públicos de transporte. Mas o 
MpM não é responsável pela proposta de localização apresentada pelo executivo 
permanente para esta estrutura, sobre a qual já se mostrou desfavorável e completamente 
inadequada àquilo que são as necessidades atuais de um bom planeamento urbanístico. 
Entendemos que devia ter sido equacionada outra localização, esta nunca seria a nossa.  
 

Contudo, reconhece a legitimidade do executivo permanente do PS de adotar opções, 
políticas que já se preveem desde os anos 90, como é o caso, opção consolidada na 
candidatura ao PEDU (setembro de 2015), mas entende que não pode ser decidido sem que 
fosse objeto de discussão prévia com o executivo, na Assembleia Municipal e no seio da 
população. Apresentar candidaturas comunitárias sem discussão ou conhecimento da 
restante vereação, e sem serem para satisfazer os cidadãos, leva a que apesar das 
candidaturas serem aceites, algumas não serão concretizadas e a verba que se podia 
receber, perder-se-á. Se houvesse planeamento a medio prazo, discutido com os vereadores 
e os munícipes, não deixávamos de receber verbas como aqui vai acontecer, ou, para dar 
outros exemplos de projetos que apresentaram no PEDU e não serão realizados: “projeto 
demonstrativo de reabilitação de edifícios no quarteirão que fica atras da Rosa Mosqueta” ou 
“centro comercial ao ar livre no centro histórico”. Os únicos responsáveis por não termos 
conseguido que estas verbas comunitárias viessem para o nosso concelho são os executivos 
do PS: 
 

Para que se compreenda todo este processo é fundamental fazer a fita do tempo: 
 

 em setembro de 2015 tivemos conhecimento que a Câmara tinha candidatado um 
“Centro de Interfaces de Transportes Urbanos” ao PEDU, sem que os vereadores do 
MPM ou qualquer elemento da oposição tivesse conhecimento. Muito menos que 
tivesse discutido o projeto, a sua localização, ou qualquer outro assunto importante; 

 em agosto de 2017, a Câmara adjudicou o anteprojeto e projeto, com um prazo de 
execução de 45 dias. (24.500,00 €); 

 em 11 de junho 2018, sem conhecermos qualquer projeto preliminar nem sequer 
termos sido ouvidos, foi-nos apresentado em reunião de Câmara um anteprojeto. 
Surpreendidos com o que estava a acontecer, questionámos e deixámos plasmado 
na ata “Como é possível trazer uma proposta para aprovar um anteprojeto que não 
conhecemos. Consideramos importante ver, analisar e discutir este projeto, que 
envolve mais de 1,6M€.” Foi-nos então assegurado que, sendo apenas para 
aprovação de um anteprojeto, depois ser-nos-ia disponibilizada toda a informação, 
memória descritiva e desenhos, de modo a que no projeto pudéssemos incluir 
alterações que achássemos importantes, dado que o projeto não estava finalizado; 
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 a 10 de julho de 2018 enviámos as considerações que achámos relevantes para a 
melhoria do projeto, num documento com 20 pontos e 7 recomendações; 

 em setembro 2018, veio à Câmara um “pedido de autorização prévia da Assembleia 
Municipal para a assunção de compromissos plurianuais”. Sem que tivéssemos 
conhecimento se o projeto teve alterações, ou nos tivessem informado o que foi (ou 
não) considerado das nossas propostas (pois até então a Sra. Presidente e o 
vereador Caetano, embora tendo prometido em Junho, nada nos tinham enviado), 
votámos contra, tendo sido chumbado, pois a CDU também votou contra; 

 em 16 de outubro 2018, realizámos uma reunião com os projetistas, onde ficámos a 
conhecer o projeto e quais as diretivas que tinham para o realizar, as quais pedimos 
cópias, recebidas em 16 de novembro. Pedimos ainda que elaborassem alternativas 
com base em propostas nossas, e que eram consensuais, as quais recebemos a 21 
de novembro; 

 no dia seguinte (22 novembro) reagimos às soluções alternativas apresentadas, 
referindo que “é uma boa base de trabalho e um bom principio para atingir os 
objetivos pretendidos”, mas é preciso discutir soluções para os lugares de 
estacionamento, a componente paisagística, numero de cais, a paragem da TUMG, 
etc. deixámos plasmado que “Estamos disponíveis para participar na 
solução/discussão da solução final, mas teremos com certeza de discutir o assunto 
com mais profundidade”; 

 desde então, passaram dez meses, não voltámos a ser abordados para este 
assunto, sendo que hoje, 30 de setembro, foi agendada para a reunião de Câmara. 

 

O executivo permanente do PS não tem a menor noção do impacto deste projeto na vida das 
pessoas que atualmente utilizam aquele espaço e dele necessitam para a vida quotidiana, 
ainda não percebeu que não vai ter lugares de estacionamento suficientes para os 
utilizadores; que vai cometer mais “um atentado ao património natural da cidade” ao abater 
todas aquelas árvores (são dezenas); vai dificultar a acessibilidade com trânsito de pesados 
de passageiros junto a habitações; que trará para dentro da cidade maiores níveis de 
poluição com claro prejuízo ambiental não protegendo o ambiente. Um Terminal Rodoviário 
naquele local não trará mais valias para os munícipes que ali vivem e aos que ali se 
deslocam.  
 

A proposta de construir o terminal rodoviário na localização proposta traduz a incapacidade 
de se constituir como um efetivo interface de transportes, pois hipoteca o futuro da 
mobilidade na cidade nomeadamente na premência de se ligar à ferrovia, não relevando a 
requalificação da Linha do Oeste em curso e que é aliás um dos vetores de campanha de 
todos os candidatos (de todos os quadrantes políticos) à Assembleia da República pelo 
distrito de Leiria. 
 

Para alem do enorme equívoco da localização ali do Terminal Rodoviário, a urgente 
requalificação que o Parque da Mobil necessita, no nosso entender, não passa por esta 
solução. 
 

É evidente que de futuro o estacionamento vai crescer naquele local, veja-se a moldura de 
parque edificado já existente (alguns edifícios com 6 e 8 pisos), boa parte deles sem dotação 
de estacionamento próprio, a existência de lojas, os 2 centros comerciais Lumar e Atrium, 
ginásio, notário, dentista, talho, entre outros serviços. Para além de que as conservatórias no 
Atrium vão trazer pessoas que ali vão estacionar, e não podemos esquecer os grandes 
eventos que têm habitualmente lugar nos dois parques verdes como as Festas da Cidade ou 
o Rally Vidreiro que têm no “parque da Mobil” o principal recurso de estacionamento. 
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Esta é uma bolsa de estacionamento público indispensável e necessária para o Parque da 
Cerca. É preciso lembrar que o estacionamento existente junto ao mesmo, na ocasião dos 
eventos é frequentemente condicionado ou inutilizado, urge por tudo isto a necessidade de 
requalificação daquele espaço, mantendo o património arbóreo e maximizar a sua 
capacidade de estacionamento. 
 

Dada a insistência do executivo permanente em fazer este projeto que não satisfaz as 
necessidades da população, para além de não ter atendido ou discutido as nossas 
propostas, não nos resta alternativa que votar contra. 
 

Deixamos, no entanto, bem claro que é necessário requalificar o Parque da Mobil, bem como 
encontrar uma solução para o Terminal Rodoviário.  
 

Propomos por isso, retirar do atual projeto o equipamento designado Terminal Rodoviário, 
manter o traçado da ciclovia proposta, requalificar os pavimentos em passeios e vias como 
definido no perímetro e zona adjacente às Finanças estudar uma solução de rentabilização 
do estacionamento no local compatibilizado com a manutenção das árvores existentes, e 
eventualmente reforçar a estrutura arbórea, manter como no projeto as estações de 
carregamento elétrico e incluir um parqueamento de bicicletas e motociclos seguro com 
controle de acessos.  
 

Apenas como hipótese, para reflexão, deixamos a sugestão de construir o Terminal 
Rodoviário nos terrenos da Câmara entre a Adeser e a Estação. As acessibilidades são 
boas, e a deslocação para o centro poderia ser feita pela TUMG, numa carreira contínua, 
eventualmente com buses elétricos, juntando bicicletas e trotinetes, outros meios de 
transporte modernos e ecológicos. Ser uma verdadeira solução integrada com mobilidades 
diferenciadoras. Nesta situação já poderíamos denominar, com propriedade, que seria um 
Interface de Transportes, entre a rodovia e a ferrovia. Deste modo, seria uma oportunidade 
para também pressionar o governo para a requalificação da Linha do Oeste.” 
 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Foram dadas todas as informações que foram levantadas pelos Srs. Vereadores, até pela 
apresentação que foi feita pelo Sr. Vereador Carlos Caetano ao levantar todos os 
considerandos para que o projeto se desenvolva no espaço já identificado como os Srs. 
Vereadores referiram desde 2015. 
 
Aquilo que este executivo nestes quase 2 anos de mandato tem procurado fazer é trazer à 
Câmara todos os processos candidatados, a possibilidade de os realizar, procurando não 
perder financiamento. Este, ao não ser aprovado, impossibilita a realização desta obra que 
tem um financiamento de cerca de 1 milhão de euros. 
 
As questões aqui elencadas tiveram sobretudo a ver com o número de lugares de 
estacionamento e árvores a abater.  
Das 32 árvores que teriam de ser abatidas seriam plantadas 40 muito mais adequadas 
àquele espaço.  
Quando se referem os lugares de estacionamento, é de lembrar que eles existem mesmo ao 
lado, no Parque da Cerca. Basta serem contados os lugares que estão vagos, até para se 
verificar de imediato a alternativa, e se forem contados á noite os carros que ali estão 
estacionados, supondo que são das pessoas que ali residem perto, os lugares constantes 
deste projeto abarcam essa necessidade. 
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Tendo em conta ainda a aquisição da FEIS há espaço também para alargar o parque de 
estacionamento e ainda nas proximidades dos estaleiros da Câmara existe também essa 
viabilidade, o que de todo retira a questão da falta de estacionamento no centro. 
 
O futuro está ainda na alternativa da utilização de veículos amigos do ambiente e que 
permitam a todos a mobilidade mais adequada (autocarros em vez de carro próprio), que 
permitem a vinda ao centro. 
 
A alteração do local central em nada está a viabilizar a dinâmica que se quer criar no centro. 
Apesar de tudo, da discussão existente e que os Srs. Vereadores referem na declaração de 
voto já anteriormente preparada, em nada tem a ver com as questões centrais que puseram 
nesta discussão (lugares de estacionamento e árvores). 
 
Relativamente aos eventos e bolsa de estacionamento, quando os grandes eventos se 
realizam as pessoas podem deixar o carro em zonas de estacionamento como o Estádio 
Municipal e os parque de estacionamento do P.M.E.. 
 
As sugestões dos novos locais, como já referi, não permitem o financiamento. 
 
A questão elencada sobre a ferrovia é um dos assuntos que tem sido levado ao Governo, 
incluindo esta pretensão com a Câmara Municipal de Leiria, que é um dos assuntos que foi 
público pelo Primeiro-Ministro num compromisso futuro da continuidade da Linha do Oeste, 
vindo a colmatar esta pretensão.” 
 
Esta declaração de voto foi subscrita pelos Srs. Vereadores Carlos Caetano e Célia 
Guerra. 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
14. “Modernização e Inovação da Área de Acolhimento Empresarial da Marinha 
Grande” – PA n.º 33/2018 - Aprovação do Projeto de Execução 
 
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
“Qual o valor comparticipado?” 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano pediu a presença da Chefe da Divisão de Gestão do 
Território, Dr.ª Inês Marrazes, que prestou todos os esclarecimentos. 
 
 
837 - Presente Informação n.º CS/47/2019, da Divisão de Gestão do Território, datada de 19 
de julho de 2019, propondo a aprovação do Projeto de Execução da Modernização e 
Inovação da Área de Acolhimento Empresarial da Marinha Grande, localizada no Casal da 
Lebre, na freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande.  
 
Esta intervenção na Zona Industrial da Marinha Grande, pretende dotar toda esta área de 
acolhimento empresarial atual, numa imagem única e uníssona que traduza no território um 
rejuvenescimento e modernidade pensada num conceito de sustentabilidade e valorização 
do território, tanto pelas soluções adotadas quanto pela associação que se quer à inovação 
que caracteriza a indústria do futuro. 
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Mais se informa, que este Projeto de Execução observa as normas legais e regulamentares 
aplicáveis à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos 
descritos no artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de Julho. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, APROVAR o Projeto de 
Execução de Modernização e Inovação da Área de Acolhimento Empresarial da 
Marinha Grande, localizada no Casal da Lebre, na freguesia da Marinha Grande, 
concelho da Marinha Grande.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
15. Aprovação de Alterações ao Projeto de Execução - “Centro Escolar da Várzea - 
Requalificação e ampliação da atual Escola Básica e Jardim de Infância da Várzea” 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Isto é uma alteração ao projeto. Para quando a adjudicação?” 
 
A Chefe da Divisão de Gestão do Território, Dr.ª Inês Marrazes, explicou quais as 
alterações ao projeto. 
 
 
838 - Presente informação n.º 06/MO/2019, da Divisão de Gestão do Território, datada de 03 
de setembro de 2019, que se dá por integralmente reproduzida e fica anexa, propondo:  
 
1. Aprovação de alterações ao projeto de execução relativo ao CENTRO ESCOLAR DA 
VÁRZEA - REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATUAL ESCOLA BÁSICA E JARDIM DE 
INFÂNCIA DA VÁRZEA, aprovado em 10 de dezembro de 2018, sito na Rua David Mourão 
Ferreira, lugar da Várzea, freguesia e concelho da Marinha Grande, designadamente:  
 
a) Alteração do Preço Base de 2.851.433,45 € (dois milhões oitocentos e cinquenta e um mil 
quatrocentos e trinta e três euros e quarenta e cinco cêntimos) para o Preço Base de 
2.710.679,34 € (dois milhões setecentos e dez mil seiscentos e setenta e nove euros e trinta 
e quatro cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor de 6%; 
b) Alteração de Estimativa Orçamental, Mapa de Trabalhos e Quantidades do Projeto de 
Execução e respetivo Cronograma Fisico-Financeiro de Obra, decorrente do exposto na 
alínea anterior. 
 
2. Aprovação de elementos corrigidos ou omissos em instrução de projeto de execução 
aprovado, designadamente:  
 
a) Pré-Certificado Energético emitido pela ADENE, sob o n.º SCE190468230, contendo a 
correta identificação postal do objeto de intervenção; 
b) Parecer favorável emitido pela entidade ER-RAN.C, relativo à utilização para fins não 
agrícolas de parcela de terreno parcialmente afecta a área de Reserva Agrícola Nacional de 
acordo com Carta de RAN do PDMMG, nos termos da alínea l) do n.º 1 do art.º 22º do Dec.-
Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com registo de entrada n.º E/11541/2018, de 13 de 
dezembro;  
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c) Quadro sinótico contendo menção aos compartimentos e áreas úteis previstos em 
equipamento escolar proposto.  
 
3. Decorrente do exposto nos pontos anteriores, a revogação de aprovação de elementos 
aprovados em reunião de câmara de 10 de dezembro de 2018, designadamente: 
 
a) Estimativa Orçamental, Mapa de Trabalhos e Quantidades do Projeto de Execução e 
respetivo Cronograma Fisico-Financeiro de Obra; 
b) Peça escrita designada por “Memória Descritiva e Justificativa - Apetrechamento 
(mobiliário escolar, material didático e material informático, imagem e som)”, que integra a 
componente de Arquitetura; 
c) Pré-Certificado Energético emitido pela ADENE, sob o n.º SCE170820220, que contém 
incorreta identificação postal do objeto de intervenção.  
 
As presentes alterações ao projeto de execução asseguram o cumprimento integral das 
disposições contidas no Código de Contratos Públicos aprovado pelo Dec.-Lei n.º 18/2008 
de 29 de janeiro, alterado pelo Dec.-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, assim como o 
estipulado na Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de julho, e outras normas técnicas e legislação 
em vigor.  
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou as alterações propostas ao projeto de 
execução e delibera APROVAR as constantes dos pontos 1 e 2 e revogar a aprovação 
dos elementos constantes do ponto 3, de acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, 
alínea f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 
16. Req.º n.º 1273/19, datado de 2019/07/26 - Proc.º n.º 321/18, datado de 2018/08/03 - 
JOÃO MENDES BATISTA E MARIA CRISTINA CALADO MOLEIRINHO BATISTA 
 
839 - Presente requerimento n.º 1273/19, datado de 2019/07/26, constante do processo 
camarário n.º 321/18, subscrito por JOÃO MENDES BATISTA, com o NIF 129143090 e por 
MARIA CRISTINA CALADO MOLEIRINHO BATISTA, com o NIF 129143103, ambos 
residentes em rua Fonte dos Ingleses, n.º 20A, lugar de Engenho, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Legalização da 
alteração e ampliação de moradia e construção de muro de vedação”, a incidir sobre um 
prédio urbano, sito na rua Fonte dos Ingleses, lugar de Engenho, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 7970 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 5300. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/09/19, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Legalização da alteração e 
ampliação de moradia e construção de muro de vedação”, a incidir sobre um prédio 
urbano, sito na rua Fonte dos Ingleses, lugar de Engenho, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob  
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o número 7970 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 5300, com o 
número de processo 321/18, com data de entrada em 2018/08/03, apresentado por 
JOÃO MENDES BATISTA, com o NIF 129143090 e por MARIA CRISTINA CALADO 
MOLEIRINHO BATISTA, com o NIF 129143103, ambos residentes em rua Fonte dos 
Ingleses, n.º 20A, lugar de Engenho, freguesia e concelho de Marinha Grande, e 
considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a Câmara Municipal delibera, 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, DEFERIR o mesmo, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio na estrema confinante com a rua Fonte dos Ingleses, 
António Maria da Silva, 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 8,64m2, na frente 
do prédio confinante com a rua Fonte dos Ingleses, conforme configuração constante 
da peça gráfica correspondente à “Implantação”, com o número “6.a”, datada de 
“07/19”, entregue a coberto do requerimento n.º 1273/19, datado de 2019/07/26, 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 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. 
 
 
17. Req.º nº 1576/19, datado de 2019/09/20 - Proc.º n.º 267/19, datado de 2019/07/26 - 
DULCE ISABEL RAMOS FERREIRA E FILIPE MIGUEL DA SILVA 
 
840 - Presente requerimento n.º 1576/19, datado de 2019/09/20, constante do processo 
camarário n.º 267/19, subscrito por DULCE ISABEL RAMOS FERREIRA, com o NIF 
217625789 e por FILIPE MIGUEL DA SILVA, com o NIF 227148070, ambos residentes em 
rua Augusto Torneira, n.º 25, 2.º L, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de construção de “Habitação 
Unifamiliar e Muros de Vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua Floristas 
Gravadores, lugar de Lameiro, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 19695 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo número 6645. 
 
Presente parecer técnico do serviços datado de 2019/09/23, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de construção de “Habitação 
Unifamiliar e Muros de Vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua 
Floristas Gravadores, lugar de Lameiro, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 19695 
e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 6645, com o número de 
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processo 267/19, com data de entrada em 2019/07/26, apresentado por DULCE ISABEL 
RAMOS FERREIRA, com o NIF 217625789 e por FILIPE MIGUEL DA SILVA, com o NIF 
227148070, ambos residentes em rua Augusto Torneira, n.º 25, 2.º L, lugar de Ordem, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, e considerando o parecer técnico que sobre 
ele recaiu, a Câmara Municipal delibera, 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, DEFERIR o mesmo, com 
os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente o remate do passeio existente, em calçada de pedra calcária, face à 
correção do alargamento previsto. 
 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 2,20m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua Floristas Gravadores, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “Implantação”, com o número “1A1”, 
datada de “julho 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 1576/19, datado de 
2019/09/20, 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 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. 
 
 
18. Req.º nº 1571/19, datado de 2019/09/20 - Proc.º n.º 363/18, datado de 2018/09/09 - 
LUÍS MANUEL PEIXOTO DA SILVA E ALDA ANGELINA PEREIRA DOS SANTOS 
 
841 - Presente requerimento n.º 1571/19, datado de 2019/09/20, constante do processo 
camarário n.º 363/18, subscrito por LUÍS MANUEL PEIXOTO DA SILVA, com o NIF 
186094558 e por ALDA ANGELINA PEREIRA DOS SANTOS, com o NIF 195133137, 
ambos residentes em rua Esquerda, n.º 9, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Ampliação de garagem em habitação 
unifamiliar”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Esquerda, n.º 9, freguesia de 
Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Alcobaça sob o número 594 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 515, 
dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 
2019/07/15. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/09/23, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Ampliação de garagem em 
habitação unifamiliar”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Esquerda, n.º 9, 
freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Alcobaça sob o número 594 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
número 515, com o número de processo 363/18, com data de entrada em 2018/09/07, 
apresentado por LUÍS MANUEL PEIXOTO DA SILVA, com o NIF 186094558 e por ALDA  
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ANGELINA PEREIRA DOS SANTOS, com o NIF 195133137, ambos residentes em rua 
Esquerda, n.º 9, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, e considerando o 
parecer técnico que sobre ele recaiu, a Câmara Municipal delibera, nos termos do art. 
23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, 
DEFERIR o mesmo. 
 
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. 
 
 
19. Req.º nº 1533/19, datado de 2019/09/13 - Proc.º n.º 4/19, datado de 2019/01/08 - 
MANUEL MENDES DE ABREU E LINA MARIA FRANCO NETO 
 
842 - Presente requerimento n.º 1533/19, datado de 2019/09/13, constante do processo 
camarário n.º 4/19, subscrito por MANUEL MENDES DE ABREU, com o NIF 179250167 e 
por LINA MARIA FRANCO NETO, com o NIF 192566296, ambos com residência em rua 
dos Bentos, n.º 76 - Lote n.º 7, lugar de Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Legalização e alteração de moradia 
unifamiliar” existente, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua dos Bentos, n.º 76 - Lote 
n.º 7, lugar de Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 2921 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo número 19201-P, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação 
camarária datada de 2019/04/22. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/09/20, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Legalização e alteração de 
moradia unifamiliar” existente, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua dos 
Bentos, n.º 76 - Lote n.º 7, lugar de Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 2921 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 19201-P, com o número de 
processo 4/19, com data de entrada em 2019/01/08, apresentado por MANUEL MENDES 
DE ABREU, com o NIF 179250167 e por LINA MARIA FRANCO NETO, com o NIF 
192566296, ambos com residência em rua dos Bentos, n.º 76 - Lote n.º 7, lugar de 
Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, e considerando o parecer técnico 
que sobre ele recaiu, a Câmara Municipal delibera, nos termos do art. 23.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, DEFERIR o 
mesmo. 
 
Mais delibera INFORMAR os requerentes do seguinte: 
 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverão, no prazo de um ano a 
contar da data da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
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2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de vistoria 
municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
20. Req.º nº 1436/19, datado de 2019/08/26 - Proc.º n.º 11/19, datado de 2019/01/15 - 
MARIA EULÁLIA DA SILVA CARPINTEIRO 
 
843 - Presente requerimento n.º 1436/19, datado de 2019/08/26, constante do processo 
camarário n.º 11/19, subscrito por MARIA EULÁLIA DA SILVA CARPINTEIRO, com o NIF 
163196990, com residência em rua Direita, n.º 47, freguesia de Moita, concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Demolição, legalização de 
barracão e construção de moradia unifamiliar e muros”, a incidir sobre um prédio 
urbano, sito em rua Direita, n.º 47, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 102 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 1. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços a enquadrar devidamente a pretensão. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Demolição, legalização de 
barracão e construção de moradia unifamiliar e muros”, a incidir sobre um prédio 
urbano, sito em rua Direita, n.º 47, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 102 e 
inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 1, com o número de 
processo 11/19, com data de entrada em 2019/01/15, apresentado por MARIA EULÁLIA 
DA SILVA CARPINTEIRO, com o NIF 163196990, com residência em rua Direita, n.º 47, 
freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, e considerando os pareceres 
técnicos que sobre ele recaíram, a Câmara Municipal delibera, 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 – DEFERIR o mesmo, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio em toda a extensão do prédio confinante com a rua 
Direita, com a largura de 2,25m, em blocos de betão com as dimensões de 
0,10mx0,20mx0,06m, após a execução de camada de base em tout-venant com 0,15m 
de espessura. O lancil deverá ser em betão pré-fabricado com a largura de 0,15m e na 
zona das entradas deverá ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e lancil 
lateral com cantos de acabamento. 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 42,00m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua Direita, conforme configuração constante da 
peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação Definitiva”, com o número 
“003”, datada de “Junho/19”, entregue a coberto do requerimento n.º 1436/19, datado 
de 2019/08/26, 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 do seguinte: 
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1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
21. Req.º nº 1555/19, datado de 2019/09/17 - Proc.º n.º 83/19, datado de 2019/03/07 - 
ESTEFÂNIA GOMES DINIS 
 
844 - Presente requerimento n.º 1555/19, datado de 2019/09/17, constante do processo 
camarário n.º 83/19, subscrito por ESTEFÂNIA GOMES DINIS, com o NIF 209487712, 
residente em rua Principal, n.º 40, lugar de Pilado, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Legalização de alteração de moradia 
unifamiliar, ampliação de anexos e muros de vedação”, incluindo a “Demolição de 
muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Principal, lugar de Pilado, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 11805 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
20371-P, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 
2019/07/01. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/09/24, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra “Legalização de alteração de 
moradia unifamiliar, ampliação de anexos e muros de vedação”, incluindo a 
“Demolição de muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua 
Principal, lugar de Pilado, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 11805 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 20371-P, com o número de processo 83/19, 
com data de entrada em 2019/03/07, apresentado por ESTEFÂNIA GOMES DINIS, com 
o NIF 209487712, residente em rua Principal, n.º 40, lugar de Pilado, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização 
e Edificação – RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, DEFERIR o mesmo. 
 
Mais delibera INFORMAR o requerente do seguinte: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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22. Req.º nº 1526/19, datado de 2019/09/12 - Proc.º n.º 205/19, datado de 2019/06/07 - 
TUBOFURO - TUBOS EM PVC SA 
 
845 - Presente pedido com o registo n.º 1526/19, datado de 12/09/2019, 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 SA, com o NIPC 504 086 685, com sede na avenida do 
Brasil, n.º 1, 9º, freguesia de Alvalade e concelho de Lisboa, cujo projeto de arquitetura foi 
aprovado em reunião de câmara de 02/09/2019; 
 
Presente informação técnica, datada de 19/09/2019, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 24/09/2019, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo a 
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 SA, com o NIPC 504 086 
685, com sede na avenida do Brasil, n.º 1, 9º, freguesia de Alvalade e concelho de 
Lisboa. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3 – Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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23. Req.º nº 1358/19, datado de 2019/08/08 - Proc.º n.º 282/18, datado de 2019/08/08 - 
IMOUTEIRINHOSINTER - SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA 
 
846 - Presente pedido com o registo n.º 1358/19, datado de 8/08/2019, relativo a obras de 
alteração de fachada de um edifício comercial, sito na avenida José Gregório, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 7940 e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19385-P, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 282/19, com data de entrada de 
8/08/2019, apresentado por IMOUTEIRINHOSINTER - SOCIEDADE DE GESTÃO 
IMOBILIÁRIA, LDA, com o NIPC 509 507 859, com sede em Outeirinhos, freguesia e 
concelho da Marinha Grande; 
 
Presente informação técnica, datada de 24/09/2019, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo a 
obras de alteração de fachada de um edifício comercial, sito na avenida José Gregório, 
no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
7940 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19385-P, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 282/19, 
com data de entrada de 8/08/2019, apresentado por IMOUTEIRINHOSINTER - 
SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA, com o NIPC 509 507 859, com sede em 
Outeirinhos, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera INFORMAR o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
 
3 – Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
24. Req.º nº 1596/19, datado de 2019/09/24 - Proc.º n.º 446/17, datado de 2017/10/03 - 
RUA DAS FLORES - GESTÃO DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS, LDA E ALBERTO 
CARREIRA CONSTRUÇÕES, LDA 
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847 - Presente requerimento n.º 1596/19, datado de 24-09-2019, apresentado por RUA DAS 
FLORES - GESTÃO DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS, LDA e ALBERTO CARREIRA 
CONSTRUÇÕES, LDA, ambas titulares do processo com o n.º 446/17, referente à 
reconstrução de um edifício de habitação coletiva com 6 frações, sito na Rua Dr. Pedro 
Viana, n.º 8 a 18, na Freguesia e Concelho da Marinha Grande, em que é solicitada a 
isenção de taxas ao abrigo da alínea c) do n.º 3 do artigo 119.º do Regulamento Municipal da 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, em virtude de a obra em questão 
se situar na Área do Centro Tradicional da Marinha Grande. 
 
Presente parecer jurídico datado de 25-09-2019 e parecer dos serviços técnicos da Divisão 
de Gestão do Território, 24-09-2019, ambos sobre o assunto. 
 
Considerando que: 
 
- Por deliberação camarária de 23-07-2018, esta Câmara Municipal deliberou deferir um 
pedido de licenciamento de uma obra de reconstrução de um edifício de habitação coletiva 
com seis frações, sito na Rua Dr. Pedro Viana, n.º 8 a 18, na Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande, apresentado por RUA DAS FLORES - GESTÃO DE ACTIVOS 
IMOBILIÁRIOS, LDA e ALBERTO CARREIRA CONSTRUÇÕES, LDA, ambas titulares do 
processo com o n.º 446/17; 
 
- Nessa sequência, as interessadas solicitaram através do requerimento n.º 1596/19, datado 
de 24-09-2019, a isenção das taxas devidas pela emissão do respetivo alvará de construção; 
 
- Os serviços técnicos da Divisão de Gestão do Território, através de parecer datado de 24-
09-2019, informaram que a obra objeto de licenciamento diz respeito à reconstrução de uma 
edificação existente “com manutenção da sua estrutura base, nomeadamente fachadas, 
cércea e parte da cobertura, com alteração do interior através de demolição parcial, 
passando a constituir-se como edifício de habitação coletiva com 6 fogos habitacionais”; 
 
- O mesmo parecer refere, ainda, que as obras em causa integram as definições de “obras 
de reconstrução” e de “obras de demolição”, constantes das alineas c) e g), ambas do artigo 
2.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de 
setembro (RJUE); 
 
- A norma invocada pelas requerentes para fundamentarem o pedido - alínea c) do n.º 3 do 
artigo 119.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha 
Grande (RMEUMMG) - dispõe que a Câmara Municipal pode, ainda, deliberar a isenção ou a 
redução até 50% das taxas pela realização de operações urbanísticas, no caso de obras de 
reconstrução e de obras de alteração a realizar na “Área do Centro Tradicional da Marinha 
Grande”. 
 
- O RMEUMMG não nos dá uma definição do que são obras de reconstrução, pelo que o n.º 
3 do seu artigo 3.º remete-nos, em caso de omissão, para as definições constantes do RJUE.  
 
- De acordo com a já citada alínea c) do citado artigo 2.º desse regime jurídico as “Obras de 
reconstrução“são “as obras de construção subsequentes à demolição, total ou parcial, de 
uma edificação existente, das quais resulte a reconstituição da estrutura das fachadas”; 
 
- Os pressupostos legais, previstos na alínea c) do artigo 2.º do RJUE, encontram-se 
preenchidos - obras de construção subsequentes a uma demolição parcial de uma edificação  
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existente - não havendo, contudo, lugar à reconstrução das fachadas uma vez que, de 
acordo com o mencionado parecer, as mesmas se mantêm; 
 
- Encontram-se, igualmente, preenchidas as condições previstas na alínea c) do n.º 3 do já 
citado artigo 119.º ou seja, estarmos perante uma obra de reconstrução localizada na Área 
do Centro Tradicional da Marinha Grande, 
 
A Câmara Municipal delibera, ao abrigo da alínea c) do n.º 3 do artigo 119.º do 
Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, 
ISENTAR as requerentes do pagamento das taxas devidas pela emissão do alvará para 
realização da mencionada operação urbanística, cujo montante ascende a 1.321,55€ 
(mil trezentos e vinte e um euros e cinquenta e cinco cêntimos). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
25. Req.º nº 1054/19, datado de 2019/09/06 - Proc.º n.º 329/19, datado de 2019/09/06 - 
ANA ISABEL SOUSA FARIA 
 
848 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1504/19, datado de 2019/09/06, 
subscrito por ANA ISABEL SOUSA FARIA, com o NIF 187845263, com morada em 
Urbanização Santa Clara - Rua Joaquim Reis, Lote 15C, freguesia de Parceiros e concelho 
de Leiria, a solicitar a autorização de utilização para o edifício, cuja construção foi licenciada 
no âmbito dos processos n.º 1086, de 1954, n.º1210, de 1961, 372 de 1972 e n.º 768 de 
1975, titulada pelos alvarás de construção n.º 326, emitido em 14/12/1954, n.º 310, de 
25/04/1962, n.º 374, de 12/07/1961 e n.º 482, de 18/06/1973,respetivamente. 
 
Presente parecer técnico datado de 2019/09/18, bem como despacho do Presidente da 
Câmara Municipal a determinar a realização da vistoria prevista da alínea a) do n.º 2 do 
artigo 64.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação.  
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do n.º 2 
do artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – 
RJUE – Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição 
da comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito na Rua de Leiria, n.º 67A, freguesia 
e concelho de Marinha Grande, solicitada por ANA ISABEL SOUSA FARIA, com o NIF 
187845263, com morada em Urbanização Santa Clara - Rua Joaquim Reis, Lote 15C, 
freguesia de Parceiros e concelho de Leiria, com a seguinte composição: 
 
 1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Álvaro Letra 
 
Dos três técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas 
pelo número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto,  
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correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
26. Req.º nº 1055/19, datado de 2019/09/06 - Proc.º n.º 330/19, datado de 2019/09/06 - 
ANA ISABEL SOUSA FARIA 
 
849 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1505/19, datado de 2019/09/06, 
subscrito por ANA ISABEL SOUSA FARIA, com o NIF 187845263, com morada em 
Urbanização Santa Clara - Rua Joaquim Reis, Lote 15C, freguesia de Parceiros e concelho 
de Leiria, a solicitar a autorização de utilização para o edifício, cuja construção foi licenciada 
no âmbito do processo n.º 916, de 1970, titulada pelo alvará de construção n.º 63, emitido 
em 03/02/1971. 
 
Presente parecer técnico datado de 2019/09/18, bem como despacho do Presidente da 
Câmara Municipal a determinar a realização da vistoria prevista da alínea a) do n.º 2 do 
artigo 64.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação.  
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do n.º 2 
do artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – 
RJUE – Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição 
da comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito na Rua de Leiria, n.º 67, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, solicitada por ANA ISABEL SOUSA FARIA, com o NIF 
187845263, com morada em Urbanização Santa Clara - Rua Joaquim Reis, Lote 15C, 
freguesia de Parceiros e concelho de Leiria, com a seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Álvaro Letra 
 
Dos três técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas 
pelo número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
27. Req.º nº 1547/19, datado de 2019/09/16 - Proc.º n.º 345/19, datado de 2019/09/16 - 
JOSÉ FERREIRA BARROCA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE 
 
850 - Presente requerimento com o registo n.º 1547/19, datado de 16/09/2019, relativo a 
comunicação de realização de trabalhos de demolição a realizar no prédio sito nos n.ºs 22 e 



 

Página 44 de 58 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 30/09/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
24 da rua Diogo Stephens, Marinha Grande, inscrito na matriz predial urbana da Marinha 
Grande sob o artigo n.º 8301, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta 
o processo n.º 345/19, com data de entrada de 16/09/2019, apresentado por JOSÉ 
FERREIRA BARROCA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE, com o NIF 701 939 362, 
representado por Norberto José Guerra Barroca, com o NIF 162 509 553, residente na rua 
Diogo Stephens, n.º 11, freguesia e concelho da Marinha Grande; 
 
Presente informação técnica, datada de 23/09/2019, que refere serem os trabalhos 
pretendidos passíveis de licenciamento, nos termos do disposto na alínea f) do n.º 2 do 
artigo 4º do RJUE, não podendo ser enquadrados como obras isentas de controlo prévio. 
 
Após a análise do pedido, considerando que: 
 
1.1. - A rua Diogo Stephens situa-se no centro da Cidade da Marinha Grande e apresenta 
um fluxo pedonal bastante intenso, tendo em conta que se estabelece por esta artéria a 
ligação entre o centro administrativo (Câmara Municipal) e financeiro (CGD, Novo Banco, 
etc.) e a principal via de tráfego viário da cidade (Avenida Vitor Galo); 
1.2. - De acordo com o relatório técnico datado de 13/09/2019, o edifício sito no n.º 22 e 24 
da rua Diogo Stephens apresenta graves patologias ao nível da sua cobertura, as quais 
estão a causar impulsos horizontais sobre a parede exterior confinante com essa rua; 
1.3. - Tais impulsos são atualmente visíveis na empena sul do edifício, onde se verifica o 
total descolamento das paredes frontal e lateral do edifício; 
1.4. - Ainda de acordo com o relatório citado, de que os titulares do imóvel, representados 
pelo seu cabeça de casal, têm conhecimento, o agravamento das condições climatéricas, 
com a natural queda de chuva, a par da ação de outros fatores que causam a deterioração 
dos elementos que constituem a estrutura da cobertura do edifício, irá aumentar gradual e 
exponencialmente o impulso que esta produz na fachada, de que resultará, a muito curto 
prazo, a queda dos elementos que a compõem sobre a via pública, colocando em risco 
pessoas e bens; 
 
A Câmara delibera: 
 
2.1. - Determinar a colocação, na rua Diogo Stephens, de barreiras do tipo “JERSEY” 
ao longo da frente do edifício sito nos n.º 22 e 24, de modo a estabelecer um perímetro 
de segurança com um afastamento mínimo à fachada de 2,0 m; 
 
2.2. - Considerar existir risco iminente de desmoronamento e perigo para a integridade 
física de pessoas e bens em virtude do agravamento exponencial da estrutura de 
cobertura do edifício sito no n.º 22 e 24 da rua Diogo Stephens, preterindo-se por este 
motivo as formalidades previstas no artigo 90º do RJUE relativas à realização de nova 
vistoria, nos termos deste articulado legal; 
 
2.3. - Informar o requerente, JOSÉ FERREIRA BARROCA - CABEÇA DE CASAL DA 
HERANÇA DE, com o NIF 701 939 362, representado por Norberto José Guerra 
Barroca, com o NIF 162 509 553, residente na rua Diogo Stephens, n.º 11, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, que a obra de demolição pretendida se enquadra no 
disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 4º do regime jurídico da urbanização e 
edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09, segundo a qual as obras de demolição de 
edifícios que não estejam previstas em licença de obras de reconstrução (como é o 
presente caso) são passíveis de licença administrativa, não sendo enquadráveis no 
regime de isenção de controlo prévio disposto no n.º 1 do artigo 6º do RJUE; 
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2.4. - Determinar a demolição da cobertura do edifício, a par da realização das obras 
necessárias à consolidação e contenção das suas paredes exteriores, devendo, para 
os efeitos do disposto no n.º 34 do artigo 89º do RJUE, notificar-se os seus titulares, 
para apresentar, no prazo de 15 dias a contar da data da notificação, processo de 
licenciamento da demolição pretendida, devidamente elaborado e instruído, nos 
termos do n.º 17 do Anexo I da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
28. E/4607/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de infraestruturas elétricas - EDP Distribuição - Energia, S.A. 
 
851 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/4607/2019, datado de 
2019/05/02, de ocupação da via pública, apresentado por EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, 
S.A., com o NIPC 504394029, para abertura de vala para realização de trabalhos em 
subsolo, referentes à execução de infraestruturas elétricas enterradas com a realização de 
abertura e fecho de vala na Rua Januário Martins, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
numa extensão de cerca de 18m de pavimento. 
 
Presente parecer técnico da Divisão da Qualidade de Vida, datado de 2019/09/13, sobre o 
assunto. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do 
artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala em 18,00 metros de pavimento para realização de trabalhos em subsolo, 
referentes à execução de infraestruturas elétricas enterradas com a realização de 
abertura e fecho de vala a levar a cabo na Rua Januário Martins, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
a) Os pavimentos deverão ser repostos nas devidas condições, com materiais de 

características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara Municipal 
exigir a utilização de material de reposição novo, quando considere necessário, 
devendo estes trabalhos de reposição incluir a remoção de todos os materiais não 
utilizados, terras sobrantes, entulhos e equipamentos provisórios, a reposição 
dos equipamentos, subterrâneos ou de superfície, ou construções afetados ou 
danificados e a reposição do pavimento retirado e/ou afetado pelo curso destes 
trabalhos, assim como toda a sinalização horizontal eventualmente danificada. 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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29. E/6206/2019 – Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural – GALP Energia 
 
852 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/6206/2019, datado de 
2019/06/03, de ocupação da via pública, apresentado por GALP ENERGIA, com o NIPC 
504499777, para abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à 
execução de ramais domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua dos Outeirinhos, 
Avenida 1.º de Maio e Rua Filarmónica Recreativa Amieirinhense, freguesia e concelho 
de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão da Qualidade de Vida, datado de 2019/09/16, sobre o 
assunto. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do 
artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9/09: 
 
1. Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural a levar a cabo em Rua dos Outeirinhos, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, desde que os pavimentos sejam repostos nas devidas 
condições, nos termos e fundamentos do parecer, que a seguir se transcreve: 
“Rua dos Outeirinhos - segundo os elementos apresentados,  a zona onde se pretende 
executar o ramal de gás, é apenas em passeio com pavimento  em calçada. Sendo 
assim, não se vê inconveniente na execução da mesma, desde que os pavimentos 
sejam repostos nas devidas condições. Mais informamos que, se houver necessidade 
de execução de travessia em zona de betuminoso, tendo em atenção que este se 
encontra em bom estado de conservação sem cortes ou reparações, estes serviços 
são da opinião que não se deve autorizar a sua execução”. 
 
2. Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural a levar a cabo em Avenida 1.º de Maio e Rua Filarmónica 
Recreativa Amieirinhense, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
a) Os pavimentos deverão ser repostos nas devidas condições, com materiais de 

características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara Municipal 
exigir a utilização de material de reposição novo, quando considere necessário, 
devendo estes trabalhos de reposição incluir a remoção de todos os materiais não 
utilizados, terras sobrantes, entulhos e equipamentos provisórios, a reposição 
dos equipamentos, subterrâneos ou de superfície, ou construções afetados ou 
danificados e a reposição do pavimento retirado e/ou afetado pelo curso destes 
trabalhos, assim como toda a sinalização horizontal eventualmente danificada. 

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

c) Deverão, ainda, ser salvaguardadas todas as normas de segurança, quer de 
pessoas quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º e 89.º do RMEUMG 
- Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha 
Grande, em vigor, e demais legislação aplicável. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
30. E/6987/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural – GALP Energia  
 
853 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/6987/2019, datado de 
2019/06/21, de ocupação da via pública, apresentado por GALP ENERGIA, com o NIPC 
504499777, para abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à 
execução de ramais domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua da Azinheira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão da Qualidade de Vida, datado de 2019/09/16, sobre o 
assunto. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do 
artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural a levar a cabo em Rua da Azinheira, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
a) Os pavimentos deverão ser repostos nas devidas condições, com materiais de 

características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara Municipal 
exigir a utilização de material de reposição novo, quando considere necessário, 
devendo estes trabalhos de reposição incluir a remoção de todos os materiais 
não utilizados, terras sobrantes, entulhos e equipamentos provisórios, a 
reposição dos equipamentos, subterrâneos ou de superfície, ou construções 
afetados ou danificados e a reposição do pavimento retirado e/ou afetado pelo 
curso destes trabalhos, assim como toda a sinalização horizontal eventualmente 
danificada. 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
31. E/8902/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural – GALP Energia  
 
854 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/8902/2019, datado de 
2019/08/13, de ocupação da via pública, apresentado por GALP ENERGIA, com o NIPC 
504499777, para abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à 
execução de ramais domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua da Portela, Rua do 
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Lameiro, Principal (lugar do Pilado) e Rua dos Lenhadores, freguesia e concelho de 
Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico da Divisão da Qualidade de Vida, datado de 2019/09/16, sobre o 
assunto. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do 
artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural a levar a cabo em Rua da Portela, Rua do Lameiro, 
Principal (lugar do Pilado) e Rua dos Lenhadores, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, com os seguintes condicionalismos: 
a) Os pavimentos deverão ser repostos nas devidas condições, com materiais de 

características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara Municipal 
exigir a utilização de material de reposição novo, quando considere necessário, 
devendo estes trabalhos de reposição incluir a remoção de todos os materiais não 
utilizados, terras sobrantes, entulhos e equipamentos provisórios, a reposição 
dos equipamentos, subterrâneos ou de superfície, ou construções afetados ou 
danificados e a reposição do pavimento retirado e/ou afetado pelo curso destes 
trabalhos, assim como toda a sinalização horizontal eventualmente danificada. 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
32. E/9612/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de infraestruturas elétricas – EDP Distribuição - Energia, S.A. 
 
855 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/9612/2019, datado de 
2019/09/09, de ocupação da via pública, apresentado por EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, 
S.A., com o NIPC 504394029, para abertura de vala para realização de trabalhos em 
subsolo, referentes à execução de infraestruturas elétricas enterradas com a realização de 
abertura e fecho de vala na Estrada do Guilherme, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
numa extensão de cerca de 150m de pavimento. 
 
Presente parecer técnico da Divisão da Qualidade de Vida, datado de 2019/09/20, sobre o 
assunto, bem como o despacho proferido em 2019/09/25 pelo Sr. Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente 
da Câmara Municipal, por despacho de 2017/11/03. 
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Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do 
artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala em 150,00 metros de pavimento para realização de trabalhos em subsolo, 
referentes à execução de infraestruturas elétricas enterradas com a realização de 
abertura e fecho de vala a levar a cabo na Estrada do Guilherme, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
a) Os pavimentos deverão ser repostos nas devidas condições, com materiais de 

características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara Municipal 
exigir a utilização de material de reposição novo, quando considere necessário, 
devendo estes trabalhos de reposição incluir a remoção de todos os materiais não 
utilizados, terras sobrantes, entulhos e equipamentos provisórios, a reposição 
dos equipamentos, subterrâneos ou de superfície, ou construções afetados ou 
danificados e a reposição do pavimento retirado e/ou afetado pelo curso destes 
trabalhos, assim como toda a sinalização horizontal eventualmente danificada. 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 
 
 

33. Casa da Cultura Teatro Stephens – Pedido de cedência TCA TERADAY | 10 de 
outubro 
 
856 - Presente o pedido da TCA Inovation com o registo de entrada E/9709/2019, de 10 de 
setembro, através do qual solicita à Câmara Municipal a cedência da Casa da Cultura Teatro 
Stephens para realização do Teraday na manhã do dia 10 de outubro de 2019. 
 
Presente igualmente a Informação Técnica com referência I/1903/2019 de 18.09.19 na qual é 
feito o enquadramento do pedido face à regulamentação aplicável 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  
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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”.  
Considera-se que a realização deste evento promove o que de melhor se produz na Marinha 
Grande em termos de inovação tecnológica, estando por isso acautelado o interesse para a 
comunidade na medida em que a atividade se destina às empresas e tecido económico local.  
 
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 10 de outubro de 2019 
das 9h00 às 13h00, para realização do “TERADAY”, através de cedência de utilização 
da sala e nas seguintes condições: 
 
a) A TCA fica responsável pelo pagamento de taxa devida pela utilização da Casa da 

Cultura conforme previsto no artigo 33º n.º 3 do Regulamento e Tabela de Taxas 
do município da Marinha Grande; 

b) A TCA fica responsável pelo pagamento dos técnicos de sala (som e 
luminotecnia); 

c) A TCA 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. 
 
 
34. Casa da Cultura Teatro Stephens – Pedido de cedência hip hop dance Ginásio 
Fisicoloucura|15 de dezembro 
 
857 - Presente pedido do Ginásio Fisicoloucura Prática Desportiva Lda., com o n.º de registo 
E/9864/2019 de 14 de setembro, em que é solicitada à Câmara Municipal a cedência da 
Casa da Cultura Teatro Stephens para realização do espetáculo de Hip-Hop Dance de Natal, 
no dia 15 de dezembro às 16h00. 
 
Presente igualmente a Informação Técnica com referência I/1890/2019 na qual é feito o 
enquadramento do pedido face à regulamentação 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. 
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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 com os quais a autarquia certamente se identifica. Com este espetáculo 
pretende-se dar a conhecer a atividade prosseguida pelo Ginásio no concelho da Marinha 
Grande, na área do ensino do hip hop, e possibilitar assim o espetáculo com a participação 
das crianças e jovens que frequentam aquela modalidade. 
 
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 Municipal da Marinha Grande analisou a proposta e delibera ceder a 
utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens no dia 15 de dezembro para espetáculo 
a realizar às 16h00, nas seguintes condições: 
 

a) O Município assegura o pessoal de apoio à sala num total de 5 pessoas (um de 
apoio ao palco e 4 para receção e sala); 

b) O Ginásio Fisicoloucura Prática Desportiva Lda 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; 

c) O Ginásio Fisicoloucura Prática Desportiva Lda fica responsável pelo 
pagamento dos técnicos de som e luminotecnia; 

d) O Ginásio Fisicoloucura Prática Desportiva Lda fica responsável pelo eventual 
pagamento de direitos de autor devidos à respetiva Sociedade Portuguesa de 
Autores e pela licença de representação a emitir pelo IGAC – Inspeção Geral 
das Atividades Culturais; 

e) O Ginásio Fisicoloucura Prática Desportiva Lda 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. 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
 
35. Transferência habitacional do inquilino da atual fração sita na Avenida da 
Liberdade, Bloco M, 3.º frt esq, para a fração sita na Rua Professor Melo Vieira, Bloco 
1, r/c dto, Casal de Malta - Marinha Grande, por motivos de saúde. 
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858 - Presente informação n.º 1180 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania datada de 
16 de setembro de 2019, a propor a transferência habitacional do arrendatário em causa, por 
motivos de saúde da esposa. 
 
Em 2012, este agregado familiar já terá pedido transferência habitacional por questões de 
humidades, aliadas a problemas de saúde (bronquite asmática), por parte da esposa e neta 
do titular. Os problemas de humidades existentes, em muito contribuíram para o agudizar 
das crises de bronquite de ambas.  
 
 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 os blocos em questão estão em vias de requalificação,  
 
-Considerando que existe uma habitação social disponível sita na Rua Prof. Melo Vieira, 
bloco 1, R/C direto, Casal de Malta, que apresenta as condições necessárias de 
habitabilidade; 
 
Considerando por último que o inquilino já visitou a habitação anteriormente referida e que 
inclusivamente manifestou interesse na mesma, ora por se tratar de um rés-do-chão, ora 
pelo fogo ter garagem afeta, ora pela localização geográfica. 
 
Somos de propor a transferência deste agregado familiar para a fração correspondente ao 
R/C Dto, do Bloco 1 da Rua Prof. Melo Vieira, Casal de Malta. 
 
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 123,06€ (cento e vinte e 
três euros e seis cêntimos) mensais. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, delibera no uso de competência prevista 
na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 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 M, 3.º Frt Esq, na Avenida da 
Liberdade, para a fração correspondente ao Bloco 1, R/C Dto, da Rua Prof. 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 
123,06€ (cento e vinte e três euros e seis cêntimos) entre em vigor a partir de 1 de 
novembro de 2019. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
36. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do 
inquilino residente na Praceta da Liberdade, Bloco 6, r/c drt., Casal de Malta 
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859 - Presente informação n.º 1876 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
13 de setembro 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: 
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 que, ao abrigo da alínea a) do nº2, do artigo 27º, do mencionado regulamento, 
o arrendatário comunicou a alteração de agregado e dos respetivos rendimentos. 
 
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.º 1, 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: 
 

MORADOR Casa DATA 
CONTRATO 

RENDA/19 
(setembro) 

RENDA/19 
(novembro) 

Praceta da Liberdade Bloco 6, R/c Drt. Junho 2001 45,41€ 20,71€ 
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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. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - Sport 
Operário Marinhense - Comemorações do Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e o Sr. Vereador Aurélio Ferreira comunicaram o 
seu impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que fazem parte dos órgãos sociais do Sport Operário 
Marinhense.  
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
 
860 - Presente deliberação de 22 abril de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 
6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios 
ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição 
do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas 
da entidade concedente:  
 
Atividade pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/9084/2018  501417702 Sport Operário Marinhense 
Comemorações do Dia Internacional 

da Pessoa com Deficiência 
30,1 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/973/2019, de 07 de maio, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Sport Operário Marinhense preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a realização das 
Comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem como  
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para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das 
alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/89; 
 
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 da Lei nº 75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

 

Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 1 abstenção do Sr. 
Vereador do MpM, Humberto Dias, que proferiu a seguinte declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/9084/2018  501417702 
Sport Operário 

Marinhense 

Comemorações do Dia 
Internacional da 

Pessoa com 
Deficiência 

30,1 pontos 2018/A/89 500,00 
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Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

 
 
38. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Casa do 
Sport Lisboa e Benfica da Moita e Marinha Grande - Campeonato do Mundo de Pesca 
Competição Mar Surf-Casting 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
A associação diz que o orçamento é de 14.220,00€, pede apoio à Câmara de 3.032,00€, e a 
atribuição é de 1.500,00€ - 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.” 
 
861 - Presente deliberação 15 de julho de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com 
redação atual e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento 
Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, 
Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma 
selecionada para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente: 
 
Atividade pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/3340/2019  508144329 
CASA DO SPORT LISBOA 
E BENFICA DA MOITA E 

MARINHA GRANDE 

CAMPEONATO DO MUNDO DE 
PESCA COMPETIÇÃO MAR 

SURF-CASTING 
28,3 
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Presente informação com registo I/1554/2019, de 25 de setembro de 2019, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Casa do Sport Lisboa e Benfica da Moita e Marinha Grande preenche os 
requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, 
para a organização do evento designado por “Campeonato do Mundo de Pesca Competição 
Mar Surf-Casting”. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro com redação dada pela lei 
50/2018, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar 
as atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse 
municipal, bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente 
existentes nos termos das alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/189; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação atual e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro: 
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Humberto Dias, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/3340/2019  508144329 

CASA DO SPORT 
LISBOA E BENFICA 

DA MOITA E 
MARINHA GRANDE 

CAMPEONATO DO 
MUNDO DE PESCA 
COMPETIÇÃO MAR 

SURF-CASTING 

28,3 2018/A/189 1.500,00€ 
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“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. 
 
 

 




E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 19:50 horas. 
 

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

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
 

 
A Secretária da reunião, 


