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

 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

 Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

 Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

 Álvaro Miramar Botas Letra; 

 Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

 Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 09:00 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

A Sr.ª Presidente ausentou-se da reunião pelas 12:45 horas, após a votação do ponto 53, 
sendo a reunião presidida desde essa altura e até final pelo Vice-Presidente, Sr. Carlos Caetano. 
 

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 Sandra Cristina Boiça Pinto – pretende solicitar 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. Atualização e adequação da estrutura orgânica – Limites a fixar pela Assembleia Municipal 
2. Definição das competências, área, requisitos de recrutamento e respetiva remuneração do 
cargo de direção intermédia de 3.º grau, no âmbito da atualização e adequação da estrutura 
orgânica. 
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3. Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Vieira de Leiria. 
4. TUMG Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal SA. Instrumentos de 
Gestão Previsional para 2020. Mandato Discriminado. 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

5. Projeto de Regulamento de Utilização do Centro Empresarial da Marinha Grande - 
Consulta pública 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

6. Resumo de Tesouraria do dia 08 de outubro de 2019 

7. 14.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019 
8. 15.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019 – 4.ª Revisão 
9. Adenda ao Protocolo para o enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas 
de Intervenção Permanente na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 
Marinha Grande - Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de 
compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 
n.º 8/2012 de 21 de fevereiro 
10. Adenda ao Protocolo para o enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas 
de Intervenção Permanente na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira 
de Leiria - Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de 
compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 
n.º 8/2012 de 21 de fevereiro 
11. Contrato-programa para a prestação de serviços de interesse geral de transporte de 
passageiros para 2020 - Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a 
assunção de compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 
6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro 
12. "Rede de saneamento da Amieira e Charneca da Amieira – Fase 2" – Concurso Público 
n.º 13/2019 - Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de 
compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 
n.º 8/2012 de 21 de fevereiro 
13. "Requalificação dos blocos L&M de habitação social e dos 36 fogos – Casal de Malta – 
Marinha Grande" - Concurso Público n.º 11/2019 - Pedido de autorização prévia da 
Assembleia Municipal para a assunção de compromissos plurianuais nos termos do disposto 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro 
14. "Reabilitação no espaço público no Bairro Municipal Social de Casal de Malta" – 
Concurso Público n.º 21/2019 - Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para 
a assunção de compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro 
15. "Centro Escolar da Várzea – Requalificação e ampliação da atual Escola Básica e Jardim 
de Infância da Várzea" – Concurso Público n.º 02/2019 - Pedido de autorização prévia da 
Assembleia Municipal para a assunção de compromissos plurianuais nos termos do disposto 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual 
16. Ciclovia entre a Rua dos carreirinhos e o Estádio Municipal - Pedido de autorização 
prévia da Assembleia Municipal para a assunção de compromissos plurianuais nos termos 
do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual 
17. Celebração de Protocolo de Colaboração entre a RNAE – Associação das Agências de 
Energia e Ambiente, a Enerdura – Agência Regional de Energia da Alta Estremadura e o 
Município da Marinha Grande no âmbito da medida Master Lighting System do PPEC de 
2017-2018 
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DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

18. Requalificação da Rua Esquerda/ Rua da Almoinha Velha - Moita – Cedência de 54,45m² 
de terreno do Sr. António de Sousa Domingues - Alteração de condições 
19. Requalificação da Rua Esquerda/ Rua da Almoinha Velha - Moita – Cedência de 39,97m² 
de terreno dos Srs. Pedro Ricardo Grácio de Sousa e Nuno Miguel Grácio de Sousa - 
Alteração de condições 
20. Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Amieira e Charneca da Amieira 
– Cedência de passagem de coletor - Sr. Celestino Sousa da Silva 
21. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 162,60m² 
de terreno da Srª. Emília Gomes Custódio 
22. Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Amieira e Charneca da Amieira 
– Cedência de passagem de coletor - Srª. Esmeraldina Inês da Silva 
23. Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Amieira e Charneca da Amieira 
– Cedência de passagem de coletor - Sr. Joaquim Ruivaco de Sousa 
24. Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Amieira e Charneca da Amieira 
– Cedência de passagem de coletor - RITANA - Soc. de Gestão de Bens Imobiliários, Lda 
25. Requalificação da Rua das Lagoinhas – Garcia - Marinha Grande – Cedência de 
465,80m² de terreno do Sr. José Gaspar Duarte Moleirinho 
26. Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal - Marinha Grande – 
Cedência de 756,00m² de terreno de Santos Barosa Vidros S.A. 
27. Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande - Concurso público n.º 12/2018 - 
Aprovação de trabalhos complementares 
28. “Conservação e Reabilitação de Pavimentos na Rede Viária do Concelho – CP N.º 
21/2018” – Aprovação de trabalhos a menos. 
29. Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira - Fase 2 – CP n.º 15/2019” – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a 
execução da obra. 
30. “Conservação e Reabilitação de Pavimentos da Rede Viária Municipal – CP n.º 24/2019” 
– Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
31. “Reabilitação da Rua da Sapinha – CP n.º 26/2019” – Aprovação do Plano de Segurança 
e Saúde para a execução da obra. 
32. Requalificação da cantina escolar da Embra - Concurso público n.º 22/2018. Retificação 
de preço contratual 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

33. Isenção do pagamento de taxas 
34. Autorização para pagamento de taxas em prestações 
35. Escalas de turnos das farmácias do Concelho da Marinha Grande para o ano 2020 – 
Emissão de parecer 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

36. “PROJETO DE EXECUÇÃO DA ADUTORA PICOTES - SÃO PEDRO DE MOEL” – PA 
n.º 40/2019 - Aprovação do Projeto de Execução  
CP nº 33/2019 - Deliberação Inicial de Abertura de Procedimento - “Requalificação da 
adutora Picotes - São Pedro de Moel” 
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GESTÃO URBANÍSTICA 
37. Req.º nº 1309/19, datado de 01/08/2019 - Proc.º n.º 275/19, datado de 01/08/2019 - 
Jofimol  
38. Req.º nº 1409/19, datado de 20/09/2019 - Proc.º n.º 274/18, datado de 12/07/2018 - 
Sociedade de Representações A. Gonçalves Lda. 
39. Req.º nº 739/19, datado de 23/04/2019 - Proc.º n.º 6/19, datado de 10/01/2019 - 
Imobiliária Ponto Novo, S.A. 
40. Req.º nº 844/19, datado de 14/05/2019 - Proc.º n.º 171/19, datado de 14/05/2019 - Solo e 
Betão - Compra e Venda de Imóveis Para Revenda e Construção Civil, Lda. 
41. Req.º nº 1286/19, datado de 29/07/2019 - Proc.º n.º 100/18, datado de 22/03/2018 - TJ 
Moldes SA 
42. Req.º nº 1432/19, datado de 23/08/2019 - Proc.º n.º 307/19, datado de 23/08/2019 - SIRE 
- Sociedade Industrial de Refrigeração Lda 
43. Req.º nº 1616/19, datado de 27/09/2019- Proc.º n.º 87/19, datado de 11/03/2019 - 
Simões, Silva & Filhos Lda 
44. Req.º nº 1603/19, datado de 25/09/2019 - Proc.º n.º 80/19, datado de 04/03/2019 - Maria 
Isabel do Vale Vieira, José Luís Vieira Marques e Miguel Joaquim Vieira Marques 
45. Req.º nº 1615/19, datado de 28/11/2018 - Proc.º n.º 511/18, datado de 28/11/2018 - 
Pedro Manuel de Figueiredo Franco 
46. Req.º nº 2070/17, datado de 05/12/2017 - Proc.º n.º 540/17, datado de 05/12/2017 - 
Carlos Manuel da Costa Sequeira Leitão, Carla Isabel Albuquerque Figueiredo Leitão e Maria 
Isabel Vieira Duarte 
47. Req.º nº 1511/19, datado de 09/09/2019 - Proc.º n.º 425/18, datado de 08/10/2018 - 
Amélia Luz Pereira Saraiva 
48. Req.º nº 1584/19, datado de 23/09/2019 - Proc.º n.º 249/19, datado de 15/07/2019 - 
Alexandre & Maia Lda 
49. Req.º nº 820/19, datado de 10/05/2019 - Proc.º n.º 166/19, datado de 10/05/2019 - Pedro 
Miguel Barros Pedrosa Ascenso 
50. Req.º nº 1442/18, datado de 06/08/2018 - Proc.º n.º 326/18, datado de 06/08/2018 - 
IBASI - Construções Metálicas, Unipessoal, Lda. 
51. Req.º nº 1562/19, datado de 18/09/2019 - Proc.º n.º 347/19, datado de 18/09/2019 - 
Maricordeiro - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. 
52. E/6895/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - EDP, S.A. 
53. Req.º nº 1654/19, datado de 12/07/2019 - Proc.º n.º 248/19, datado de 02/10/2019 - 
Megatechind - Indústrias Marinha Grande, Lda, 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

54. Habitação social - Rua Adriano Marques Nobre, 30, Camarnal - Abandono do locado - 
Falta de pagamento das rendas - Ocupação ilícita por desconhecidos - Resolução do 
contrato de arrendamento - Despejo - Dispensa de audiência prévia. 
55. Celebração de acordo de regularização de dívida referente ao arrendatário residente na 
Avenida da Liberdade Bl M 4º dto, Casal de Malta, Marinha Grande 
56. Transferência habitacional do inquilino da atual fração sita na Avenida da Liberdade, 
Bloco M, 2.º drt, Marinha Grande, para a fração sita na Rua Adriano Marques Nobre n.º 96 
lote 10, Camarnal, Marinha Grande, por motivos de condições de habitabilidade 
57. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da 
inquilina residente na Rua Prof. Melo Vieira Bloco 5 2,º esq – Casal de Malta, Marinha 
Grande 
58. Programa de funcionamento da atividade física para a 3.ª idade. Atribuição de apoio 
financeiro no ano de 2019 - Centro Social Paroquial Vieira de Leiria 
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ATIVIDADE FÍSICA 

59. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Clube 
Desportivo da Garcia - “ Projecto sistema de rega” 
60. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Grupo 
Desportivo “Os Vidreiros” - “ Substituição da iluminação do Campo do Tojal” 
61. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Grupo 
Desportivo Casa Águia Competição - Pesca competição 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

62. Proposta para eliminação de documentação 
63. Proposta de fixação de preços de bilhetes para espetáculos a decorrer em 5 dezembro 
2019 e o 1º trimestre 2020 na Casa da Cultura Teatro Stephens 
64. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – Área cultural 
- Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego - Organização XXX Feira 
Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

65. Apoio ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria para aquisição de material didático, 
de recreio, consumíveis e outros bens para o funcionamento das escolas do 1.º ciclo do 
ensino básico e pré-escolar, referente ao 1.º, 2.º e 3.º período do ano letivo de 2019/2020. 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

66. Pedido de indemnização - Dano em vidro de janela de edifício - Travessa dos Avieiros, 
Praia da Vieira - Projeto de indeferimento - Audiência prévia 
67. Responsabilidade Civil Extracontratual do Município da Marinha Grande - Pedido de 
indemnização por danos materiais em veículo automóvel ao circular pela Rua dos Oleiros - 
Trutas - Marinha Grande – Apreciação - Proposta de indeferimento – Audiência prévia 
68. Responsabilidade Civil Extracontratual do Município da Marinha Grande – Pedido de 
Indemnização por danos em veículo automóvel - Buraco na Galeota, freguesia de Vieira de 
Leiria - Deferimento        
69. Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua da Covina - Concorrência de culpas - 
Audiência prévia. 
70. Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua Manuel Francisco, Boavista - Concorrência 
de culpas - Audiência prévia. 
 
 



 
 
 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

1. Sr.ª Sandra Cristina Boiça Pinto – veio solicitar uma habitação social. Reside numa 
casa arrendada e pretende saber se a Câmara tem uma resposta para lhe dar sobre o seu 
pedido. 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra que respondeu o seguinte: 
 

Em primeiro lugar explicou como as casas são atribuídas, de acordo com o regulamento em 
vigor. 
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Informou que a D. Sandra já foi recebida várias vezes pelos serviços, está informada dos 
procedimentos, e a sua família está a ser apoiada por várias instituições e até pela Câmara, 
que tem dado as respostas possíveis. 
Em 2001/2002 a Sr.ª era inquilina da habitação social, depois saiu.  
Agora há uma lista de interessados, e quando há concurso aberto essas pessoas são 
avisadas, para concorrerem. 
Neste momento há 187 inscritos, e o mercado de habitação social da CMMG é um dos 
maiores, com mais de 200 casas. 
 
 
 



 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que pediram para intervir. 
 
 
A Srª. Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os presentes, e tendo em 
conta que enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da mesma: 
 
“Relativamente ao problema exposto em reunião pela munícipe Sandra Pinto entendo que há 
todo um histórico de acompanhamento dos diversos serviços de proteção e apoio social a 
operar no território (RSI, CPCJ, SATT, etc…). Percebemos que já beneficiou de habitação 
social, deixou de beneficiar e precisa de novo deste apoio. Admito que, do ponto de vista 
administrativo pode haver dificuldades na atribuição de uma habitação, mas a situação 
familiar é delicada, agravando-se com o facto de nele integrarem crianças podendo as 
mesmas ficar em risco se o agregado deixar de ter casa. A senhora tem direito a ter uma 
habitação, por isso temos de ajudar a encontrar uma casa. Se não tivermos esta 
preocupação um dia destes além do problema da falta da habitação vamos ter crianças em 
risco.  
Por isso proponho que os serviços sociais da Câmara, em concertação com as restantes 
estruturas da comunidade com responsabilidade em matéria de proteção e acção social e a 
família em apreço, estudem alternativas a esta situação de modo a que o direito à habitação 
seja cumprido e estas crianças sejam protegidas deste risco.”  
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que dará mais informações fora da reunião. 

  
 
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: 
 

1. FELICITAÇÕES  
 

1. Felicitar o Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, pela 
participação no Campeonato Nacional Individual de Estrada sub 15 e 
absolutos de patinagem de velocidade. A nível individual felicitar o patinador 
António Piteira, que conquistou mais 4 títulos de Campeão Nacional. Aos 
nove títulos alcançados nesta época juntou os dos 80 mts, 600 mts, 3.000 
mts e o da mini—maratona com a distância de 8 km. 
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2. Felicitar o Dinamite Warriors Factory Team, pela participação no 
Campeonato Nacional de Muay Thay. A nível individual felicitar o Joel 
Colaço, o João Inês e a Andreia Pedrosa que conquistaram o título de 
Campeão Nacional, e ainda o Alexandre Carvalho e o Rafael Matos que 
ficaram em 3º lugar. 
 

  
2. ASSUNTOS DIVERSOS 

 
1. Na semana passada alertei para o problema do sobreiro de grande porte na 

Rua António Baptista, 27, em Picassinos. 
Pelo que me foi dado a conhecer, a Sra. Presidente não tomou qualquer providência, e as 
consequências já se fizeram sentir. Como era previsível, uma braça caiu e quebrou um cabo. 
Felizmente era da TV por cabo, e a consequência foi,” apenas”, os munícipes ficarem sem 
TV. Mas podia ter sido o cabo da eletricidade a partir ou até a fazer faísca e incendiar o 
sobreiro. 
Já que a Sra. Presidente não consegue resolver o problema, diga o que deve fazer o 
munícipe, ou com quem deve falar com competência, para resolver o problema. 
Não é desejável que o munícipe faça o mesmo que os Bombeiros, mas não haverá alguém 
que possa podar o sobreiro (não é ABATER), cortando as braças que impedem a passagem 
dos fios e a entrada em casa. 

  
2. Sobre o corte das árvores em volta da cerca dos Bombeiros, gostaria de referir que 

as arvores cortadas são choupos. Segundo a Wikipédia os choupos “são plantadas 
ao longo de rios ou em áreas pantanosas. Essas árvores têm um 
sistema radicular invasivo, não devendo ser plantadas perto de casas ou 
canalizações, uma vez que podem causar fraturas, na sua busca de água. As raízes 
muitas vezes dão origem a novas árvores e, por essa razão, essas espécies podem 
sobreviver a incêndios.” 

 
Comecemos por aqui, como é possível terem sido plantados choupos naquele local, se não 
há nenhum ribeiro envolvente? 
Por outro lado, e como é explicado, os choupos podem causar fraturas na busca de água, 
como se pode ver no muro, bem como calçadas e passeios. 
É uma realidade que a nossa terra está a ficar cada vez com menos árvores, ainda está 
recente o corte de árvores em volta do cemitério. É uma situação recorrente e entronca com 
a falta dum planeamento sobre a arborização da nossa cidade. Veja-se o exemplo das 
árvores no parque da Cerca plantadas há 15 anos e ainda não fazem sombra. Ou as árvores 
em frente ao Minipreço do lado oposto à Rodoviária completamente desadequadas ao local.  
É evidente que os chupos não são adequados para a cerca dos bombeiros, no entanto, 
estavam lá e desde há muito que deviam ser podadas e conservadas, o que nunca 
aconteceu. A Câmara tem a responsabilidade de cuidar daquelas (e das outras) árvores. Não 
fez nem tem estratégia para o que fazer.  
Pela informação que temos, a Associação Humanitária dos Bombeiros enviou um ofício à 
câmara, apresentando o problema e aguardando solução. Depois aconteceu o que sabemos, 
e agora lamentamos o abate das árvores, infelizmente nada as vai trazer de volta.  
 
No entanto, precisamos de esclarecer o que aconteceu. Assim: 

1. Solicitamos que a Sra Presidente esclareça e nos faculte o pedido dos Bombeiros; 
2. Que resposta foi dada aos Bombeiros, solicitamos uma cópia; 
3. Qual o parecer dos responsáveis paisagistas da Câmara sobre a intenção e as 

consequências do que aconteceu? 

https://www.facebook.com/profile.php?id=350626138453519&ref=br_rs
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ntano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raiz


 

Página 9 de 97 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 14/10/2019. 
 

Mandato de 2017/2021 
Ata nº 29 

 
 
 
 
 
 
 

4. Quem indicou aos Bombeiros para efetuarem a “poda radical” dos choupos (foi essa 
a indicação), e quais as indicações precisas para o fazerem, nomeadamente como 
deviam podar, que resultado ficaria no final da poda, etc. 

5. Tendo a Câmara conhecimento, com certeza os técnicos da Câmara (incluindo 
engenheiros e arquitetos paisagistas) e da Proteção Civil acompanharam os 
trabalhos. O resultado obtido está de acordo com o pretendido? 

6. Agora que só temos os troncos com 30/50 cm de altura, o que planeia a Câmara 
fazer naquele local? Os choupos vão rebentar e daqui a 10 anos estão iguais, é isso 
que queremos para aquele local?  

7. Estas situações não poderão voltar a repetir-se. Que decisão tomou a Sra. 
Presidente para o evitar, assim como gostaria de solicitar que me disponibilizasse o 
manual de procedimentos para fiscalização das empresas de jardinagem a atuar no 
nosso concelho.” 

 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os presentes e tendo em 
conta que enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da mesma: 
 

“Subscrevo as felicitações apresentadas pelo Sr. Vereador Aurélio Ferreira a Clubes e 
Atletas que tanto nos honram e nos prestigiam. Escuso de aqui repetir o que foi dito, mas 
quero que fique em acta esta minha total concordância com as parabenizações referidas. 

 
1) Gostaria de ter acesso ao Parecer Técnico ambiental que justificou o abate das 

árvores que ladeavam o Quartel dos Bombeiros; Quero, naturalmente, pronunciar-
me sobre o que me parece ter sido um autêntico crime ambiental mas, como tenho a 
certeza que a Srª Presidente não autorizaria tal corte sem um parecer técnico escrito 
fundamentado quer dos técnicos paisagísticos quer da Protecção Civil, gostaria de 
analisar tais pareceres técnicos e ambientais para me pronunciar só depois; Se o 
corte foi feito à revelia da autarquia, então terá que se comunicar ao Ministério 
Público.  

 
2) Pergunto, ainda, se foi dado andamento à proposta por mim apresentada de reabrir 

o Bar aqui do Edifício da Câmara, devido ao fecho da cantina, dotando-o de 
condições para que os trabalhadores o utilizem para, nomeadamente, aquecer as 
suas refeições e ter um espaço, aqui no Edifício, para tal fim. A resposta da Srª 
Presidente, na sequência da minha proposta, foi que antes do fecho da cantina o 
espaço do Bar já estava encerrado há meses! O que digo e repito é que estava 
encerrado há meses, mas as pessoas tinham cantina! Deixando de a ter, é óbvio que 
muito se justificará a abertura do Bar. Portanto aquela resposta não tem sentido e 
espero que a nossa proposta da CDU esteja em andamento. 
 

3) Na última reunião de Câmara (Extraordinária), aprovámos um projecto de loteamento 
para a zona do Casal do Malta, numa ampla extensão. O Sr. Vereador Álvaro Botas 
Letra perguntou ao Sr. Vereador Carlos Caetano se a aprovação de ta loteamento 
inviabilizaria que o Interface e Terminal Rodoviário fosse construído nos terrenos do 
antigo Campo da Estação ou da Soprem. O Sr. Vereador Carlos Caetano, respondeu 
que não. De qualquer forma, gostaria de confirmar que assim é e que a resposta do 
Sr. Vereador pudesse ser ouvida por todos e não apenas pelos Vereadores da CDU; 
 

4) 4) O Sr. Vereador Carlos Caetano ficou, também, de analisar a questão da extensão 
do Gás Natural a um edifício de moradores na Rua de Damão. A que conclusão 
chegou? É que entretanto confirmei que inclusivé a Lusitânia Gás fez um pedido à 
Câmara que foi negado.  
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5) Ficou a Srª Presidente de analisar melhor a questão do sobreiro na Rua António 

Batista - em Picassinos - que constitui perigo para a segurança pública, questão 
colocada pelo munícipe Luís Espinha. É que a Altice foi lá chamada para substituir 
um cabo de ligação que rebentou por causa da árvore… As consequências poderiam 
ser graves… Por sorte não aconteceu nada grave…Analisou? E que concluiu?  
 

6) E por falar em Altice! Gostaria de saber quais as condições para que as empresas 
privadas possam fazer uso dos painéis electrónicos do Município. Quanto se paga, 
quais os tempos de uso permitidos, enfim o regulamento onde essas regras podem 
ser consultadas pelos interessados e que eu desconheço. É que fui surpreendida 
com a publicidade da Altice a passar sistematicamente nos painéis da Autarquia a 
frase “A Altice apoia o Rallye Vidreiro”.  
 

7) Situação do Pavilhão Albino dos Reis Paulo, em Vieira de Leiria: BALDES numa 
prova de patinagem? Chove dentro do Pavilhão! Que vergonha sra Presidente e srs. 
Vereadores com pelouros…Segundo me disseram foi terrível… Imaginem, patinar 
num chão com água. Ou jogarem ou fazerem exercício… Digo patinagem porque vi 
as fotos das meninas no campo com os baldinhos atrás… Mas qualquer modalidade 
que ali se pratique, ter que o fazer naquelas condições… nem sei que diga. Fotos da 
vergonha meus senhores…  
 

8) Insisto para que me sejam remetidas todas as informações que solicitei via mail à Srª 
Presidente, a saber e ENTRE OUTRAS: 
 

a) questões quanto ao Assistente Digital ( e já agora, por mera curiosidade, diga-me 
Srª Presidente, porque é que se refere no processo de contratação deste “Robot” – 
como lhe chamaram - que o tribunal competente para dirimir litígios neste âmbito é o 
da Batalha???) 
b) cópia – via mail de preferência – do processo do Mercado Municipal; 
c) qual a situação das Obras (tão necessárias) na Resinagem? Quais são as que 
compete ao Município realizar e quais as que compete ao empreiteiro? E quais os 
custos? E para quando essas tão almejadas obras? Não é feita manutenção e o 
edifício já apresenta sinais de acentuada degradação! 

 
Finalmente, gostaria aqui de deixar a todos uma reflexão. Uma reflexão que nos leva a 
concluir que, em política, NÃO DEVIA VALER TUDO! Mas, infelizmente, e nomeadamente 
para a Srª Presidente, parece que vale tudo: 
Em 30 de Junho de 2017, na apresentação da sua candidatura no Edf. da Resinagem, 
Cidália Ferreira disse o seguinte (e passo a citar): 
“- Quisemos, mas não nos deixaram, resolver o problema do Mercado Municipal; 
- Quisemos, mas não nos deixaram, construir a piscina municipal; 
- Quisemos, mas não nos deixaram, construir e ter a funcionar a Creche Social; 
- Quisemos, mas não nos deixaram, fazer a revitalização do Centro Tradicional “ 
- Quisemos, mas não nos deixaram, fazer Centros Escolares na Marinha Grande e na Vieira” 
ETC, ETC… 
 
Cidália Ferreira GARANTIU que – e cito novamente - “tudo isto poderíamos estar já a 
fazer” se não fosse o facto da Oposição só ter aprovado o Orçamento de 2016 em 28 
de Outubro de 2016!  
 
E, disse ainda Cidália Ferreira e passo a citar: “a Oposição acusa o executivo socialista, de 
ter “10 milhões de euros no Banco e não fizeram nada; mas o que eles não dizem é a razão 
por que não foi possível investirmos esse dinheiro em favor do bem-estar da população e do  
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desenvolvimento da Marinha Grande, quando as necessidades existem e estão identificadas: 
porque eles não deixaram”!!! 
 
Durante toda a campanha eleitoral, foi isto que foi dito pelo PS aos munícipes!  
E certamente muitos munícipes, de boa-fé, acreditaram! 
 
Bom, tendo em conta que Cidália Ferreira se referia ao Orçamento de 2016, que foi 
aprovado em 28 Outubro de 2016 e que, depois disso, já aqui aprovámos, o orçamento de 
2017 e o orçamento de 2018, teremos que aqui concluir que a Srª Presidente Cidália Ferreira 
MENTIU! E concluímos isto porquê?  
Porque, na verdade, pelo menos três orçamentos depois (2016, 2017 e 2018), todas aquelas 
necessidades referidas e identificadas, e nomeadamente o Mercado, a Piscina, a Creche 
Social, e tudo o resto que a Srª Presidente elencou no seu discurso e durante a campanha e 
que afirmou perante todo o Mundo não ter sido possível fazer “porque eles não deixaram”, 
porque a Oposição não deixou, afinal não tinha sido feito (e não foi ainda feito), porque 
vocês não quiseram, não souberam fazer, porque são incompetentes! E não porque nós não 
deixámos ou não deixamos!  
 
Reparem que três orçamentos depois (para não falar dos anteriores em que o Executivo 
Socialista teve até maioria absoluta), ainda nem sequer foi apresentado a esta mesa, para 
aprovação, qualquer projecto para o Mercado e a Piscina, nada sabemos da Creche Social, 
da revitalização do centro histórico etc etc. !!!! Tudo projectos que, segundo afirmou a Srª 
Presidente, já podiam estar a andar desde 2016 e alguns concluídos…e que só não o 
estavam por causa da Oposição!  
Portanto, Srª Presidente, “how there you””, não se atreva jamais a culpar-me da sua 
inércia e incompetência!  
 
Diga, Srª Presidente Cidália Ferreira, ao Povo da minha terra, porque é que ainda não temos 
Piscina Municipal em condições para a população? 
Diga, Srª Presidente Cidália Ferreira, ao Povo da minha terra, porque é que ainda não temos 
Mercado Municipal digno desse nome?  
Diga, Srª Presidente Cidália Ferreira, ao Povo da minha terra, porque é que ainda não temos 
Creche Social; 
Diga, Srª Presidente Cidália Ferreira, ao Povo desta terra, porque é que ainda não 
revitalizámos o Centro Histórico; Diga, porque é que não temos tudo o resto que tanta falta 
nos faz e que a senhora tão despudoradamente disse, em 2017, não existir por culpa da 
oposição e da aprovação em Outubro do orçamento de 2016!  
Mas diga com verdade! E não MINTA!  
 
Srª Presidente, meus caros Munícipes, em POLÍTICA NÃO VALE TUDO!  
A CDU tem assinado sucessivos “cheques em branco” aos Executivos do Partido Socialista. 
Temos aprovado TODOS os orçamentos! Mesmo depois de termos sido acusados, de forma 
tão vil e mentirosa, como aqui demonstrei, de ser “força de bloqueio”. 
Está à vista porque é que não temos as obras pelas quais todos ansiamos.  
Está á vista que todos os que votaram PS em 2017, todos os que votaram para que Cidália 
Ferreira fosse Presidente da Câmara, foram ENGANADOS com discursos mentirosos que 
visavam apenas “sacudir a água do capote” e escamotear, esconder, o verdadeiro problema 
que o nosso Concelho tem em mãos: uma incompetência atroz de quem nos (des)governa, 
uma arrogância e falta de humildade um clima de permanente ataque e desconsideração dos 
vereadores da CDU e do MPM e uma falta de liderança que nos está a levar, ano após ano, 
a uma estagnação que ninguém aguenta mais!  
 
Será que não devemos todos dizer BASTA?   
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Quero ainda dar nota do seguinte: o Regimento é para cumprir por todos. A Srª Presidente 
só impõe o cumprimento dos tempos de intervenção previstos no Regimento, à Oposição. 
Nada tenho a opôr ao facto do Executivo falar mais do que o tempo regulamentar, mas 
desde que a Srª Presidente use de igual critério para com a Oposição. Só assim se cumpre a 
Democracia também a esta mesa! 
 
Por último, uma nota de desagrado ao facto de, em todos os eventos culturais da Câmara 
(que, infelizmente, são muito poucos comparados com o que é a agenda cultural dos 
Municípios aqui à volta), os Convites serem sempre apresentados à população como sendo 
um evento de Cidália Ferreira. É a Srª Presidente Cidália Ferreira a única a convidar os 
Munícipes! Então e a Srª Vereadora Célia Guerra que detém o pelouro da cultura? E o 
Vereador Carlos Caetano que faz parte do Executivo Permanente? E todos nós que fazemos 
parte do órgão Câmara Municipal? Não convidamos a população? Julgo que o procedimento 
democrático e correcto seria ser a Câmara Municipal a convidar! Mas eu percebo o que está 
por trás desta necessidade de assim proceder: um narcisismo da Srª Presidente, elevado ao 
seu expoente máximo. Gostava que se alterasse este “modus operandi”, porque quem 
convida é a Câmara e não a Srª Presidente Cidália Ferreira. Isto não são festinhas lá na sua 
casa, Srª Presidente. Não é o seu dinheiro que as paga, mas o dinheiro de todos nós! E 
somos nós todos, Câmara Municipal, quem convida os munícipes para as realizações da 
Câmara Municipal.”  
 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra cumprimentou todos os presentes na sala e em casa e 
referiu o seguinte: 
 

 Para quando as obras na Rua da Escola Secundária Pinhal do Rei? 

 Os sanitários a norte da Praia da Vieira estão fechados, sem que ainda não se 
tenham iniciado as obras, o que não está correto. 

 Relativamente ao ponto 3 da ordem do dia da reunião de hoje, pede que o projeto 
chegue, pelo menos, ao monumento aos Náufragos do Salsinha, para que este 
possa ser reabilitado. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu ainda o seguinte: 
 

 Chamou a atenção para o cumprimento dos tempos de intervenção por parte de 
todos, executivo e oposição. Têm que cumprir o Regimento, e por isso pede à Sr.ª 
Presidente que sintetize nas suas respostas. 

 Considera que é uma tristeza não ser o órgão Câmara Municipal a convidar a 
população e os Vereadores para as Comemorações da chegada de Guilherme 
Stephens à Marinha Grande, mas sim a Presidente Cidália Ferreira. É um exemplo 
do narcisismo deste executivo. Os eventos da Câmara, que a Câmara paga, devem 
ser convidados pela Câmara. 

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

 Pavilhão da Vieira – só teve conhecimento naquele dia. Desconhecia-se que havia 
um buraco naquelas placas, só se soube no sábado, dia do torneio, e na segunda-
feira foi lá a empresa ver e vão ser substituídas, não só aquelas mas também outras 
que necessitam. 
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O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os presentes na sala e quem está 
lá fora, e relativamente às questões referentes às suas áreas, respondeu o seguinte: 
 

 Sobre a adequação das árvores em todo o concelho, referiu que algumas foram 
aparecendo e outras foram plantadas sem que sejam as adequadas, como foi o 
caso. Está de acordo com o Vereador Aurélio, quando diz que é realmente 
necessário fazer um plano de arborização do concelho, fazendo algumas 
adequações. 

 Loteamento de Casal do Malta – a sua primeira preocupação foi que o espaço 
restante não fosse inviabilizado e ficasse disponível para o que se viesse a querer 
fazer. 

 Gás – é uma questão que tem vindo a falar com a Lusitâniagás, no sentido de se 
voltar a analisar o pedido. 

 Rua da Escola Secundária, na Boavista – tem uma situação grave em termos de 
pavimento, como a Rua Manuel Francisco, e ainda não houve intervenção porque 
precisam de mais do que pavimentação. É necessário uma intervenção maior, mas 
estas duas ruas, e outras, estão no plano das próximas ruas a intervencionar e cujo 
concurso vai ser lançado. 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira pediu a lista dessas ruas. 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que vai enviar. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

 Sobreiro – nesse mesmo dia falou com a Proteção Civil, que atuou, no sentido de 
notificar o proprietário, que tem que pedir autorização ao ICNF. A lei só permite 
podas a partir de novembro. A EDP também foi avisada. 

 Choupos – gostou de ouvir a explicação do Vereador sobre estas árvores. Elas 
deveriam ter sido podadas, chegou à Câmara um ofício, que no intervalo irá buscar, 
assim como a resposta dada. Se for necessário far-se-á uma reunião com os 
técnicos e os bombeiros. 

 Em relação à intervenção da Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho, vai brincar e dizer 
que parece que estava a fazer campanha eleitoral. 

 Bar do edifício – pensava que tinha explicado que a situação seria resolvida logo que 
a funcionária regressasse ao serviço, e assim tem sido tratado com os trabalhadores 
da Câmara. 

 Publicidade nos painéis – vai ver e depois irá informar.  
 

 Referiu que se há coisa que não faz é mentir. Como a Sr.ª Vereadora colocou 
questões que há por resolver na Câmara, vai responder: 

 Mercado Municipal – foi um assunto colocado nesta mesa, e cada um defendia 
um local diferente. O que ouvia dizer era que aquele local onde está atualmente 
era o melhor, e em início de 2018 começou a pôr a questão ao Tesouro e 
Finanças, para se desbloquear aquele terreno no sentido de se poder construir 
ali o mercado.  
Tem feito várias insistências, e em julho deste ano obteve uma resposta, que 
indicava que teria que ser feita uma avaliação atualizada. Disse que aguardava 
essa avaliação para poder ver se se podia fazer ali o mercado. 
 

Seguiu-se uma troca de palavras entre a Sr.ª Presidente e o Sr. Vereador Aurélio 
Ferreira. 
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A Sr.ª Presidente continuou, respondendo o seguinte: 

 Creche social – informou que o processo está com o Vereador, tem vindo a 
acompanhá-lo, ainda como Vereadora, no anterior mandato. A CDU não lhe deu 
andamento e quando regressou à Câmara começou novamente a acompanhar o 
processo, cuja obra tem tido alguns problemas, que lamenta. 

 Revitalização do património e centro histórico – está a ser feito, com a aquisição da 
Albergaria Nobre e a aquisição do Património Stephens. 

 Centros escolares – virão brevemente à reunião de Câmara. 
 

A Sr.ª Presidente terminou a sua intervenção referindo que aquilo que sente é que não é 
arrogante, não se revê nessas palavras mas sabe encaixá-las. 
  
 
 



 
 

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 10:20 horas às 10:50 horas. 
  
 



 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

 

 

1. Atualização e adequação da estrutura orgânica – Limites afixar pela Assembleia 
Municipal 
 

Presente a seguinte proposta: 
 
“O regime jurídico da organização dos serviços das autarquias locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, impôs a reorganização dos serviços municipais até 31 de dezembro de 
2010. 
 
Por seu lado, o artigo 47.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de novembro, alterada pela Lei n.º 20/2012, de 
14 de maio, previa que o Governo aprovasse no prazo de 30 dias a legislação referente ao pessoal 
dirigente da administração local, no sentido de redução do número de dirigentes em exercício efetivo 
de funções, incluindo cargos legalmente equiparados. Tal desiderato ficou concretizado com a 
publicação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procedeu à adaptação à administração local da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que aprovou o 
estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local. 
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Como consequência, nos últimos anos a estrutura orgânica das autarquias teve que ser alterada por 
força de disposições legais que condicionaram, neste domínio, as opções dos Órgãos de Gestão das 
autarquias. 
 
Em sessão extraordinária de 7 dezembro de 2012, e sob proposta da Câmara Municipal de 29 de 
novembro de 2012, a Assembleia Municipal, aprovou o modelo de estrutura orgânica dos serviços 
municipais, fixando o número máximo de seis (6) unidades orgânicas flexíveis e quatro (4) subunidades 
orgânicas. O modelo de estrutura hierarquizada, constituído por unidades orgânicas flexíveis, nos 
termos da alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o artigo 10.º, ambos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 
23 de outubro, encontra-se vertido no Regulamento da Estrutura Orgânica Flexível da Câmara 
Municipal da Marinha Grande, publicado através do Despacho n.º 9535/2018, na 2.ª série do Diário da 
República, n.º 196, de 11 de outubro, com as alterações decorrentes do Despacho n.º 11114/2018, 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 228, de 27 de novembro. 
 
Posteriormente, a Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 
2018, introduziu alterações significativas, designadamente no que respeita ao provimento de chefes de 
divisão municipal e cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior, com a revogação dos artigos 
que impunham limites as estes cargos. 
 
Assim: 
 
Considerando a experiência adquirida nestes últimos dois anos, resulta claro que a atual estrutura 
orgânica não responde às necessidades de melhoria dos serviços, sua eficiência e qualidade na 
resposta ao munícipe; 
 
Considerando que importa preparar e dotar a organização das condições adequadas à transferência de 
competências concretizada na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; 
 
Considerando que compete à Assembleia Municipal, aprovara reorganização dos serviços municipais, 
em cumprimento do artigo 25.º, n.º 1 alínea m) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 
 
Considerando que nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na sua 
redação atual, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal: 

a) Aprovar o modelo de estrutura orgânica (hierarquizada, matricial ou mista); 
b) Aprovar a estrutura nuclear, definindo as correspondentes unidades orgânicas nucleares 

(direções municipais e departamentos municipais); 
c) Definir o número máximo de unidades orgânicas flexíveis (unidades orgânicas lideradas por 

cargos de direção intermédia de 2.º grau); 
d) Definir o número máximo total de subunidades orgânicas (serviços liderados por pessoal com 

funções de coordenação – coordenador técnico da carreira geral de assistente técnico); 
e) Definir o número máximo de equipas multidisciplinares, bem como definir o estatuto 

remuneratório dos chefes de equipa; 
f) Definir o número máximo de equipas de projeto; 

 
Considerando ainda que nos termos do artigo 4.º, n.º 2 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua 
redação atual, a estrutura orgânica pode prever a existência de cargos de direção intermédia de 3.º 
grau; 
 
A Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na sua 

redação atual, conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, também na sua redação atual, 
propõe e delibera submeter à aprovação da Assembleia Municipal, o seguinte modelo 

organizacional: 
 

 Modelo de estrutura orgânica – Estrutura hierarquizada, constituída por unidades orgânicas 

flexíveis, nos termos da alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o artigo 10.º, ambos do 
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual; 
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 Número máximo de unidades orgânicas flexíveis – Onze (11) unidades orgânicas flexíveis, 
ao abrigo da competência prevista na alínea c) do citado artigo 6.º; 

 Número máximo de cargos de direção intermédia de 3.º grau – Três (3) cargos de direção 

intermédia de 3.º grau, designados como chefes de unidade, hierarquicamente dependentes 
do chefe de divisão respetivo, a prever nos termos do artigo 4.º, n.º 2 da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, na sua redação atual;  

 Número máximo de subunidades orgânicas – Quatro (4) subunidades orgânicas, ao abrigo 
da alínea d) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009; 

 Número máximo de equipas de projeto – Não prever a existência de equipas de projeto na 
estrutura orgânica municipal (alínea f) do artigo 6.º);  

 Entrada em vigor – A presente moldura organizacional entra em vigor com os Documentos 
Previsionais 2020.” 

 
 
A Sr.ª Presidente fez a apresentação do ponto. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Depois de consultar o processo verifico que nele apenas constam deliberações de Câmara, 
na verdade não há processo. Apenas nos foi remetida uma deliberação, uma proposta da 
Sr.ªa Presidente (que não consta do processo) e uma folha com o organigrama. 
 

A proposta da Sr. Presidente vem a reunião para conhecimento e a minuta de deliberação, 
para além de apresentar um texto diferente do da proposta da presidente, vai no sentido de 
se deliberar sobre a aprovação ou não do documento. Penso que isto tem que ser retificado. 
 

Admitimos que é legítimo à Sr.ª Presidente escolher a estrutura com a qual pretende 
trabalhar. Uma proposta que deveria ter em consideração as competências municipais, o 
programa político e a organização dos serviços que se considera mais ajusta para por este 
serviço a cumprir as ações conducentes ao plano de trabalhos. Ora, esta estrutura não é 
seguramente a do MpM.  
 

Sobre o organigrama, ficamos sem perceber que competências estão previstas e onde, pelos 
títulos das unidades tal não se depreende. 
 

Para este processo ser apreciado importa que haja um processo sobre o qual se decida e 
que venha instruído devidamente, com enquadramento legal e financeiro, o que não é o 
caso.” 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que já se tinha chegado a esta conclusão, e 
agora entende que ainda não estão reunidas as condições necessárias para votar. Gostaria 
de ver o processo melhor documentado e fundamentado para o poder votar. 
 
A Sr. Presidente informou que este aumento de divisões está ligado ao orçamento para 
2020.  
Recordou a aprovação do anterior processo, de ter ficado a abertura para nova 
reorganização, face às novas competências que viriam para a Câmara, e até porque os Srs. 
Vereadores do MpM já tinham sugerido nessa altura o aumento do número de divisões. 
Agora, pretende-se apenas pedir autorização da Assembleia Municipal para aumentar o 
número de divisões, e o regulamento com as competências de cada unidade orgânica virá 
depois. 
Não quer que do ponto de vista legal fique qualquer dúvida, e por isso vai validar com os 
serviços e retira o ponto. 
 
Com a concordância de todos, foi retirado o ponto 1 da ordem do dia. 
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Em consequência, foi igualmente retirado o ponto 2, com a epígrafe:   
 

“2. Definição das competências, área, requisitos de recrutamento e respetiva 
remuneração do cargo de direção intermédia de 3.º grau, no âmbito da atualização e 
adequação da estrutura orgânica.” 
 
 
3. Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Vieira de 
Leiria. 
 
Este ponto foi discutido e votado no fim da reunião, quando a Sr.ª Presidente já não se 
encontrava presente. 

 
 
4. TUMG Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal SA. Instrumentos de 
Gestão Previsional para 2020. Mandato Discriminado. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano não participou na discussão e votação deste assunto, tendo 
comunicado o seu impedimento, nos termos do artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da 
TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M.. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
A Sr.ª Presidente solicitou a presença da Dr.ª Fátima Malesso, Administradora da 
empresa TUMG, para prestar os esclarecimentos que os Srs. Vereadores entendam 
necessários. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro e a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho 
protestaram pelo facto de os documentos terem sido enviados diretamente da empresa para 
a Câmara e não terem sido analisados internamente por ninguém, e ainda pelo facto de 
terem sido enviados por várias vezes, o que significa que o seu envio não cumpriu o prazo 
legal. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que a proposta é para aprovação do mandato discriminado da Sr.ª 
Vereadora Célia Guerra, e que também traz o parecer do ROC e do Fiscal Único. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Questionámos a Dra Fátima Malesso, administradora da TUMG, se temos algum autocarro 
elétrico. A resposta foi que não, por isso disse que no orçamento do ano passado estava 
previsto, porque não se adquiriu. A resposta foi por uma decisão da administração. 
É esta a que estratégia que tem a administração para tornar a TUMG mais eficiente, 
tornando-a amiga do ambiente, aumentando as receitas e reduzindo as despesas. 
 
O orçamento para 2020 indica que: 
- temos uma redução nos bilhetes pré-comprados (-6%) 
- rendimentos (995.286,00€) aumentam 3,1% (só de aumento de subsídio da câmara foram 
mais 16.000€ ) 
- despesas (994.819,00€) aumentam 4,4%, sobretudo salários (+18.000€) e fornecimento e 
serviços de terceiros (+ 40.000€) 
- triplicamos os gastos em material de escritório (6.000€) 
- existem em caixa 205.000 € 
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Este ano chegámos à Vieira, ainda bem, era uma reivindicação antiga do MPM aqui e do 
MPM da Vieira. Aliás o mesmo tinha sido com o MPM na Moita. Só pecou por tardia, mas 
permitiu a esta Câmara a anunciar que agora já chega a TODAS as freguesias, ou seja, às 
três (brilhante era se estivéssemos a dizer isto em Barcelos, com mais de 60 freguesias). 
 

O estacionamento continua a ser um benefício da TUMG, quando devia ser uma receita da 
Câmara. Se têm aceitado a transferência de competências de acordo com DL 107/2018, a 
gestão do estacionamento público passaria a ser da responsabilidade da Câmara. Em 2021 
obrigatoriamente a Câmara vai ter de aceitar e a TUMG ficará ilegal. A partir daí a gestão 
dos transportes urbanos vão ficar na Câmara e muto bem. 
 

A ilegalidade decorre do DL 50/2012 – Art 62º, 1.b) que diz que “Quando se verificar que, 
nos últimos três anos, o peso contributivo dos subsídios à exploração é superior a 50 % das 
suas receitas” deve dissolver-se. Ora em 2020, temos: 

 Subsidio à exploração: 472.597,08 € 

 Receitas totais: 995.286,80 € 

 Percentagem da indeminização compensatória/rendimentos totais – 47,4% 

 Se retirarmos o estacionamento (€ 74.959,00) este valor já fica superior a 51% 

 
VOTO CONTRA, com declaração de voto.” 
 
 

A Dr.ª Fátima Malesso informou que a questão da aquisição do autocarro elétrico foi 
analisada, e em termos de mais-valia económica, o custo não se manifestou como tal e por 
isso não avançou, embora o aspeto ambiental seja de considerar. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que respeita a decisão do Conselho de 
Administração mas não concorda. 
 
A Dr.ª Fátima Malesso referiu que não se fez a candidatura em 2019, mas ainda se pode vir 
a fazer a candidatura ao POSEUR. 
Em relação ao estacionamento referiu que não há nada na lei que impeça que a gestão seja 
feita por uma empresa.  
 
 
Terminada a discussão, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
869 - Presente proposta de Instrumentos de Gestão Previsional, aprovada pelo Conselho de 
Administração, acompanhada por parecer emitido pelo respetivo Fiscal único. 
 
Tendo em conta que de acordo com o artº 9º, nº 2 do Estatutos da empresa municipal TUMG 
Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal SA, cabe à Câmara Municipal 
conferir ao seu representante na Assembleia Geral - Célia Cristina Letra Faustino Guerra - 
mandado discriminado quanto ao conteúdo das deliberações a adotar e ao respetivo sentido 
de voto. 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos do artº 9º, nº 2 do Estatutos da empresa 
municipal TUMG Transportes Urbanos da Marinha Grande, EM Unipessoal, emitir o 
seguinte mandato a executar pel representante designado - Célia Cristina Letra 
Faustino Guerra - : aprovação dos Instrumentos de Gestão Previsional para 2019 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro. 
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Os Srs. Vereadores da CDU proferiram a seguinte declaração de voto: 
“Votámos favoravelmente embora não podendo deixar de lamentar a decisão de não 
aquisição da viatura eléctrica que estava prevista, tanto mais quanto é certo que para a sua 
aquisição tínhamos uma comparticipação de 85% provinda do POSEUR. 
Num momento em que a preocupação de todos os municípios com as questões ambientais é 
uma nota de relevo, o nosso opta por desperdiçar a oportunidade de adquirir um veículo 
amigo do ambiente, mais que não seja para dar um sinal à população de que é uma aposta 
do município a mobilidade ecológica. 
Esperemos ainda ir a tempo de proceder a esta tão importante aquisição, e por isso 
mandatámos a Sr.ª Vereadora Célia Guerra para, em sede de Conselho de Administração, 
impor esta aquisição.”   
 
Os Srs. Vereadores do MpM proferiram a seguinte declaração de voto: 
“O ROC emite um parecer positivo sobre o contrato programa e as políticas contabilísticas 
adotadas. Adverte no entanto, que “frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem 
da forma esperada, pelo que os resultados reais serão provavelmente diferentes dos 
previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes”. Este alerta, não sei se é 
apenas receio ou uma premonição, mas é claro que o ROC não profere uma análise sobre a 
gestão da TUMG, que é efetivamente o que aqui estamos a avaliar quando analisamos os 
documentos previsionais para 2020, 2021 e 2022.  
 

A TUMG tem como objetivo “responder às necessidades de deslocação da população na 
Marinha Grande”. Para além dos transportes escolares, dos transportes subsidiados e 
ocasionais, da gestão do estacionamento, tem na sua atividade os transportes urbanos de 
passageiros. Nesta valência a TUMG estabelece com a Câmara um contrato-programa para 
2020, de 472.597,08€. Sabemos que os transportes urbanos têm uma componente social, 
que foi indicada ser € 1,20 / bilhete. 
 

Estes documentos de gestão previsional não revelam qualquer estratégia de incremento da 
atividade, fazendo com que a população passe a deslocar-se de transporte público. 
Finalmente chegámos à Vieira, afinal era possível! Não apresenta ações de modernização 
ao nível da mobilidade de transportes, designadamente a implementação de uma rede 
urbana de deslocação das pessoas com recurso a bicicletas, veículos elétricos, pontos de 
deslocação para a praia de S. Pedro. A apresentação, a estruturação e organização dos 
documentos é pouco detalhada e cuidada.  
 

A sua atividade está restrita aos subsídios que recebe da Câmara, que vão muito para além 
do que seria expectável face ao custo social que a Câmara devia pagar pelas deslocações 
dos munícipes que não têm outra possibilidade de se deslocarem, e com os quais estamos 
perfeitamente de acordo. 
 

Aliás o peso contributivo dos subsídios à exploração estão muito próximos dos 50% das 
receitas (47,4%). A ser ultrapassado, e ao abrigo do nr. 1.b) do art 62º da Lei 50/2012, a 
empresa local devia ser dissolvida. Tal só não acontece, porque a Câmara permite que a 
TUMG fique com o valor recebido pelo estacionamento (74.959,00 €). 
 

Não podemos deixar de referir QUE DISCORDAMOS COM A DECISÃO DE NÃO 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ELETRICOS, objeto de comparticipação financeira a 85%, o 
que demonstra a fraca sensibilidade do executivo para as questões ambientais.  
 

Achamos que deve ser pensado num novo modelo de cumprimento das funções da TUMG, 
que implique maior racionalidade económica e uma maior vantagem. 
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Pela falta de estratégia e visão para a TUMG, entendemos votar contra esta gestão 
previsional para 2020, entendendo que, face aos elementos de que se dispõe nada permite 
perceber que a administração tenha ganhos de eficácia e eficiência com a concretização 
desta actividade através desta entidade empresarial municipal.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 
 
 

5. Projeto de Regulamento de Utilização do Centro Empresarial da Marinha Grande - 
Consulta pública 
 
Considerando que foram levantadas questões, a Sr.ª Presidente retirou o ponto, para 
melhor instrução do processo.  
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 
 

6. Resumo de Tesouraria do dia 08 de outubro de 2019 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia oito de outubro de dois mil e 
dezanove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
16.394.634,77€ (dezasseis milhões, trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e 
quatro euros e setenta e sete cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
7. 14.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019 
 
870 - Presente proposta da 14.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
11.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2019 no valor de 63.865,92 euros nos 
reforços e de 63.865,92 euros nas anulações. 
 
11.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2019 no valor de 59.441,65 euros 
nos reforços e de 60.841,65 euros nas anulações. 
 
8.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2019 no valor de 12.850,00 
euros nos reforços e de 12.850,00 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
54-A/99 de 22 de Fevereiro, “ (…) o orçamento pode ser objeto de revisões e de alterações 
(…).”, sendo que: “ (…) As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas 
resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações (…).”, mantendo-se o valor global 
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do orçamento, a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera 
aprovar a 14.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, nos termos da 
alínea d), do nº 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.          
 
 
8. 15.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019 – 4.ª Revisão 
 
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
“Mais uma revisão de mais de um milhão de euros, qual a razão? 

Se do terminal rodoviário se entende que se anulem as verbas, as outras obras estão a 
anular apenas por incapacidade de as realizar, ou pelo menos terem começado, como 
exemplo: centro escolar da Várzea, ciclovias, blocos L e M do Casal de Malta, o projeto 
Educa. 
Tudo projetos comparticipados, que já vêm sendo conversados há muito, como é o caso do 
PEDU, que vem desde 2015.” 
 
A Sr.ª Presidente solicitou a presença da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
Dr.ª Sandra Paiva, que veio esclarecer as questões técnicas relativamente às verbas para 
obras. 
 
O Sr. Veredor Carlos Caetano explicou, relativamente às instalações municipais, que se 
trata de uma verba única, que engloba grandes reparações em edifícios mas também 
pequenas coisas.  
 
A Sr.ª Presidente acrescentou que estão também aí incluídos os estaleiros da Vieira, e o 
restante são informações que vêm dos serviços para reparações, como é o caso das 
escolas. 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra disse que pretendem saber a que se referem os valores 
maiores. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que resultam de muitas coisas pequenas, mas vai 
disponibilizar a todos a lista. 
 
 
Terminada a apreciação, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
871 - Presente proposta da 15.ª Modificação, 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 
2019, acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
4.ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2019, no valor de 899.329,38 euros nas 
anulações; 
 
4.ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2019, no valor de 127.161,62 euros nos 
reforços e 1.026.491,00 euros nas anulações; 
 
4.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2019, no valor de 1.026.491,00 
euros nas anulações, com reforço de dotação em 2020 no valor de 626.893,73 euros e com 
reforço de dotação em 2021, no valor de 1.184.423,10 euros; 
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3.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais para 2019, no valor de 127.161,62 euros 
nos reforços, com reforço de dotação em 2020 no valor de 32.405 euros e com reforço de 
dotação em 2021, no valor de 11.348 euros. 
 
Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto 8.3 do POCAL, 
aprovado pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, e na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal, 
depois de analisar a proposta, delibera submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 
15.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, constituída pela 4.ª Revisão ao 
Orçamento da Receita, 4.ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 4.ª Revisão ao Plano 
Plurianual de Investimentos, 3.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais, nos 
termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
Os Srs. Vereadores da CDU proferiram a seguinte declaração de voto: 
“O Executivo do Partido Socialista apresenta-nos, uma vez mais, uma modificação 
orçamental.  
Analisando a mesma, verificamos que se procede à anulação de obras fundamentais para o 
Concelho e que, por manifesta incapacidade deste Executivo PS, mais uma vez, vão ser 
adiadas!  
Por outro lado, a falta de planeamento está bem patente nestas constantes modificações. 
Lembram-se de fazer uma coisa, vamos lá pegar no Orçamento e ver onde podemos cortar, 
onde tiramos para financiar esta nova acção…E vamos tirar financiamento de obras 
fundamentais que, por inércia, não são concretizadas…. 
É chocante a falta de capacidade de realizar obra. É chocante a falta de planeamento. É 
chocante este “navegar à vista”!  
Os vereadores do PCP 
Alexandra Dengucho 
Álvaro Botas Letra” 
 
 
9. Adenda ao Protocolo para o enquadramento de pessoal destinado a integrar as 
Equipas de Intervenção Permanente na Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários da Marinha Grande - Pedido de autorização prévia da Assembleia 
Municipal para a assunção de compromissos plurianuais nos termos do disposto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual 
 
872 - Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a 
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 
autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos 
anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 
anos. 
 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de 
compromissos e aos pagamentos em atraso, a assunção de compromissos plurianuais, 
independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua  



 

Página 23 de 97 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 14/10/2019. 
 

Mandato de 2017/2021 
Ata nº 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os 
municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da 
administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. 
 
Considerando que se pretende celebrar uma adenda ao “Protocolo para o enquadramento de 
pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção Permanente” entre a autarquia, a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande e a Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil, conforme informação n.º I/1550/2019, do Gabinete 
Municipal de Proteção Civil, considerando a atualização da remuneração dos elementos que 
integram as EIP’S, com um valor global de encargos 15.000 euros, dos quais 3.500 euros no 
ano de 2019, 7.500 euros no ano de 2020 e 4.000 euros no ano de 2021. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que constituem 
obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se 
aplica ao procedimento que se pretende iniciar. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da autorização 
prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de 
compromissos plurianuais. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação 
orgânica/económica 0103/040701 e ação do Plano de Atividades Municipais 2016/A/48 com 
a designação “Equipas de Intervenção Permanente - Protocolo ANPC/CMMG/AHBVMG”. 
 
Considerando que a dotação inscrita em Documentos Previsionais para o ano de 2019, na 
referida ação é de 31.257,00 euros no ano de 2020 e 9.477,00 euros no ano de 2021, verbas 
já cativas por efeito do Protocolo celebrado para o período de 08/05/2018 a 07/05/2021, é 
proposto o reforço de dotação na 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2019, a ser 
presente na próxima sessão da Assembleia Municipal, no montante de 7.500 euros e 4.000 
euros, nos anos de 2020 e 2021, respetivamente. 
 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, na sua redação atual, que 
aprova as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei 
dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, preceitua no seu artigo 12.º que: 
“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão 
deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do 
Plano.  
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos 
compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ”. 
 
Considerando que a celebração da adenda ao “Protocolo para o enquadramento de pessoal 
destinado a integrar as Equipas de Intervenção Permanente” não se enquadra em nenhum 
dos números da alínea A) da Deliberação da Assembleia Municipal de 28/12/2018, a 
autorização genérica prévia concedida na sessão da Assembleia Municipal de 28 de 
dezembro de 2018 não se aplica ao presente processo. 
 
Assim, a Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias  
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Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que 
seja solicitada à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a 
assunção de compromissos plurianuais relativos à celebração de adenda ao 
“Protocolo para o enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas de 
Intervenção Permanente”, entre a autarquia, a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários da Marinha Grande e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 
Civil, até ao valor máximo de 7.500 euros e 4.000 euros, nos anos de 2020 e 2021, 
respetivamente, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual. 
 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2019, podendo posteriormente ser tomada a deliberação 
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
10. Adenda ao Protocolo para o enquadramento de pessoal destinado a integrar as 
Equipas de Intervenção Permanente na Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Vieira de Leiria - Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal 
para a assunção de compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra não participou na discussão e votação deste assunto, tendo 
comunicado o seu impedimento, nos termos do artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que é o Tesoureiro da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
 
873 - Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a 
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 
autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos 
anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 
anos. 
 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de 
compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos 
plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 
investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica 
e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às 
entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. 
 
Considerando que se pretende celebrar uma adenda ao “Protocolo para o enquadramento de 
pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção Permanente” entre a autarquia, a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria e a Autoridade  
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Nacional de Emergência e Proteção Civil, conforme informação n.º I/1550/2019, do Gabinete 
Municipal de Proteção Civil, considerando a atualização da remuneração dos elementos que 
integram as EIP’S, com um valor global de encargos 29.013,00 euros, dos quais 5.007 euros 
no ano de 2019, 7.348 euros nos anos de 2020 e 2021 e 9.310 euros no ano de 2022. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que constituem 
obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se 
aplica ao procedimento que se pretende iniciar. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da autorização 
prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de 
compromissos plurianuais. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação 
orgânica/económica 0103/040701 e ação do Plano de Atividades Municipais 2019/A/211 com 
a designação “Equipas de Intervenção Permanente - Protocolo ANPC/CMMG/AHBVVL”. 
 
Considerando que a dotação corrigida em Documentos Previsionais para o ano de 2019, na 
referida ação é de 31.409,00 euros nos ano de 2020, 2021 e 2022, verbas já parcialmente 
cativas por efeito do Protocolo celebrado para o período estimado de 01/06/2019 a 
31/05/2022, é proposto o reforço de dotação na 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 
2019, a ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal, no montante de 7.348 
euros em cada um dos anos de 2020 e 2021. 
 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, na sua redação atual, que 
aprova as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei 
dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, preceitua no seu artigo 12.º que: 
“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão 
deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do 
Plano.  
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos 
compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ”. 
 
Considerando que autorização prévia concedida para a celebração do “Protocolo para o 
enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção Permanente”, 
para o período estimado de 01/06/2019 a 31/05/2022, na sessão da Assembleia Municipal de 
30/04/2019, não é suficiente para fazer face à celebração da adenda ao mesmo. 
 
Assim, a Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que 
seja solicitada à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a 
assunção de compromissos plurianuais relativos à celebração adenda ao “Protocolo 
para o enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção 
Permanente”, entre a autarquia, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Vieira de Leiria e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, até ao 
valor máximo de 7.348 euros, em cada um dos anos de 2020 e 2021, e 9.310,00 euros  
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no ano de 2022, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual. 
 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2019, podendo posteriormente ser tomada a deliberação 
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
11. Contrato-programa para a prestação de serviços de interesse geral de transporte 
de passageiros para 2020 - Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para 
a assunção de compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 
do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano não participou na discussão e votação deste assunto, tendo 
comunicado o seu impedimento, nos termos do artigo 69.º, n.º 1, alínea a) do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que é o Presidente do Conselho de Administração da 
TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande, E.M.. 
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado 
Código. 
 
 
874 - Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a 
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 
autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 
 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos 
anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 
anos. 
 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de 
compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos 
plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 
investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica 
e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às 
entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. 
 
Considerando que se pretende a celebração de Contrato-programa para a prestação de 
serviços de interesse geral de transporte de passageiros para 2020, com um valor global 
de encargos de 472.597,08 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o 
montante de 500.952,91 euros. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que constituem 
obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se 
aplica ao procedimento que se pretende iniciar. 
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Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da autorização 
prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de 
compromissos plurianuais. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação na classificação 
orgânica/económica 0103/0501010101, ação do Plano de Atividades Municipais 2018/A/215 
- Contrato Programa com a TUMG - Transportes Urbanos. 
 
Considerando que com a aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 2019, a 
dotação inscrita na ação do Plano de Atividades Municipais supra indicada, no ano de 2020, 
é de 483.443,00 euros, verba insuficiente para a despesa que se perspetiva assumir, é 
proposto o reforço de dotação para o ano de 2020, na ação 2018/A/215, para uma dotação 
total corrigida de 501.000,00 euros na 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2019, a 
ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal. 
 
Considerando que a celebração de Contrato-programa para a prestação de serviços de 
interesse geral de transporte de passageiros para 2020, ultrapassa o valor que determina 
a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas. 
 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, na sua redação atual, que 
aprova as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei 
dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, preceitua no seu artigo 12.º que: 
“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão 
deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do 
Plano.  
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos 
compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ” . 
 
Assim, a Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
solicitar à Assembleia Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a 
assunção de compromissos plurianuais relativos à celebração do Contrato-programa 
para a prestação de serviços de interesse geral de transporte de passageiros para 
2020, até ao valor máximo de 500.952,91 euros para o ano de 2020, para efeitos do 
cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual. 
 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2019, podendo posteriormente ser tomada a deliberação 
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 votos contra dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro. 
 
Os Srs. Vereadores da CDU reiteraram a declaração de voto proferida na aprovação do 
ponto 4 e que se transcreve: 
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“Votámos favoravelmente embora não podendo deixar de lamentar a decisão de não 
aquisição da viatura eléctrica que estava prevista, tanto mais quanto é certo que para a sua 
aquisição tínhamos uma comparticipação de 85% provinda do POSEUR. 
Num momento em que a preocupação de todos os municípios com as questões ambientais é 
uma nota de relevo, o nosso opta por desperdiçar a oportunidade de adquirir um veículo 
amigo do ambiente, mais que não seja para dar um sinal à população de que é uma aposta 
do município a mobilidade ecológica. 
Esperemos ainda ir a tempo de proceder a esta tão importante aquisição, e por isso 
mandatámos a Sr.ª Vereadora Célia Guerra para, em sede de Conselho de Administração, 
impor esta aquisição.”   
 
Os Srs. Vereadores do MpM reiteraram a declaração de voto proferida na aprovação do 
ponto 4 e que se transcreve: 
“O ROC emite um parecer positivo sobre o contrato programa e as políticas contabilísticas 
adotadas. Adverte no entanto, que “frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem 
da forma esperada, pelo que os resultados reais serão provavelmente diferentes dos 
previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes”. Este alerta, não sei se é 
apenas receio ou uma premonição, mas é claro que o ROC não profere uma análise sobre a 
gestão da TUMG, que é efetivamente o que aqui estamos a avaliar quando analisamos os 
documentos previsionais para 2020, 2021 e 2022.  
 

A TUMG tem como objetivo “responder às necessidades de deslocação da população na 
Marinha Grande”. Para além dos transportes escolares, dos transportes subsidiados e 
ocasionais, da gestão do estacionamento, tem na sua atividade os transportes urbanos de 
passageiros. Nesta valência a TUMG estabelece com a Câmara um contrato-programa para 
2020, de 472.597,08€. Sabemos que os transportes urbanos têm uma componente social, 
que foi indicada ser € 1,20 / bilhete. 
 

Estes documentos de gestão previsional não revelam qualquer estratégia de incremento da 
atividade, fazendo com que a população passe a deslocar-se de transporte público. 
Finalmente chegámos à Vieira, afinal era possível! Não apresenta ações de modernização 
ao nível da mobilidade de transportes, designadamente a implementação de uma rede 
urbana de deslocação das pessoas com recurso a bicicletas, veículos elétricos, pontos de 
deslocação para a praia de S. Pedro. A apresentação, a estruturação e organização dos 
documentos é pouco detalhada e cuidada.  
 

A sua atividade está restrita aos subsídios que recebe da Câmara, que vão muito para além 
do que seria expectável face ao custo social que a Câmara devia pagar pelas deslocações 
dos munícipes que não têm outra possibilidade de se deslocarem, e com os quais estamos 
perfeitamente de acordo. 
 

Aliás o peso contributivo dos subsídios à exploração estão muito próximos dos 50% das 
receitas (47,4%). A ser ultrapassado, e ao abrigo do nr. 1.b) do art 62º da Lei 50/2012, a 
empresa local devia ser dissolvida. Tal só não acontece, porque a Câmara permite que a 
TUMG fique com o valor recebido pelo estacionamento (74.959,00 €). 
 

Não podemos deixar de referir QUE DISCORDAMOS COM A DECISÃO DE NÃO 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ELETRICOS, objeto de comparticipação financeira a 85%, o 
que demonstra a fraca sensibilidade do executivo para as questões ambientais.  
 

Achamos que deve ser pensado num novo modelo de cumprimento das funções da TUMG, 
que implique maior racionalidade económica e uma maior vantagem. 
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Pela falta de estratégia e visão para a TUMG, entendemos votar contra esta gestão 
previsional para 2020, entendendo que, face aos elementos de que se dispõe nada permite 
perceber que a administração tenha ganhos de eficácia e eficiência com a concretização 
desta actividade através desta entidade empresarial municipal.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
12. "Rede de saneamento da Amieira e Charneca da Amieira – Fase 2" – Concurso 
Público n.º 13/2019 - Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a 
assunção de compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 
do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual 
 
875 - Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a 
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 
autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos 
anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 
anos. 
 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de 
compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos 
plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 
investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica 
e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às 
entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. 
 
Considerando o procedimento de contratação pública para a "Rede de saneamento da 
Amieira e Charneca da Amieira – Fase 2" – Concurso Público n.º 13/2019, com prazo de 
execução de 180 dias e um valor de adjudicação de 351.469,16 euros, acrescidos de IVA à 
taxa legal em vigor, o que perfaz o montante de 372.557,31 euros, conforme relatório final, 
tal determina a assunção de encargos plurianuais no ano de 2020. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que constituem 
obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se 
aplica ao procedimento que se pretende iniciar. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da autorização 
prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de 
compromissos plurianuais. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na classificação 
orgânica/económica 03/07030302 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2014/I/65 
com a designação “Sistema de drenagem de águas residuais domésticas na Amieira”. 
 
Considerando que a dotação corrigida em Documentos Previsionais de 2019, no ano de 
2020 na referida ação, é de 18.173,00 euros, verba insuficiente para os encargos que se  
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perspetivam assumir, é proposto o reforço de dotação na 4.ª Revisão aos Documentos 
Previsionais de 2019, a ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal, no 
montante de 372.562,00 euros, para uma dotação corrigida de 390.735 euros. 
 
Considerando que o procedimento de contratação pública para a "Rede de saneamento da 
Amieira e Charneca da Amieira – Fase 2" – Concurso Público n.º 13/2019, ultrapassa o 
valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas. 
 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, na sua redação atual, que 
aprova as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei 
dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, preceitua no seu artigo 12.º que: 
“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão 
deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do 
Plano.  
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos 
compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ”. 
 
Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 20/12/2018 foi concedida 
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos aos 
encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas de obras 
públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do valor que 
determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e desde que exista 
dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que se pretendem assumir os 
encargos plurianuais, o que não sucede na ação 2014/I/65. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na 
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, solicitar à Assembleia 
Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais relativos à empreitada de obras públicas para a execução da "Rede de 
saneamento da Amieira e Charneca da Amieira – Fase 2" – Concurso Público n.º 
13/2019, até ao valor máximo de 372.557,31 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, 
no ano de 2020, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual; 
 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2019, podendo posteriormente ser tomada a deliberação 
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
13. "Requalificação dos blocos L&M de habitação social e dos 36 fogos – Casal de 
Malta – Marinha Grande" - Concurso Público n.º 11/2019 - Pedido de autorização prévia 
da Assembleia Municipal para a assunção de compromissos plurianuais nos termos 
do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na 
sua redação atual 
 
876 - Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a 
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano  
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económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 
autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos 
anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 
anos. 
 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de 
compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos 
plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 
investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica 
e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às 
entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. 
 
Considerando que se pretende proceder à adjudicação do procedimento de contratação 
pública para a "Requalificação dos blocos L&M de habitação social e dos 36 fogos – 
Casal de Malta – Marinha Grande" - Concurso Público n.º 11/2019, atento Relatório Final 
de Análise das Propostas, pelo valor de 940.597,20 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em 
vigor, o que perfaz o montante de 997.033,03 euros, e que o prazo de execução da 
empreitada é de 15 meses, tal determina a assunção de encargos plurianuais nos anos de 
2020 e 2021. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que constituem 
obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se 
aplica ao procedimento que se pretende iniciar. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da autorização 
prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de 
compromissos plurianuais. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na classificação 
orgânica/económica 05/07010203 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2016/I/39 
com a designação “Reabilitação de edifícios de habitação social-PEDU/PAICD”. 
 
Considerando que a dotação corrigida em Documentos Previsionais de 2019, no ano de 
2020 na referida ação, é de 488.918,00 euros, e no ano de 2021 não existe qualquer 
previsão de dotação, tal determina que a verba seja insuficiente para os encargos que se 
perspetivam assumir pelo que é proposto o reforço de dotação na 4.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2019, a ser presente na próxima sessão da Assembleia 
Municipal, no montante de 376.082 euros no ano de 2020, e no montante de 225.000 euros 
no ano de 2021, para uma dotação corrigida de 865.000 euros e 225.000 euros, nos anos de 
2020 e 2021, respetivamente. 
 
Considerando que o procedimento de contratação pública para a "Requalificação dos 
blocos L&M de habitação social e dos 36 fogos – Casal de Malta – Marinha Grande" - 
Concurso Público n.º 11/2019, ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia pelo 
Tribunal de Contas. 
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Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, na sua redação atual, que 
aprova as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei 
dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, preceitua no seu artigo 12.º que: 
“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão 
deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do 
Plano.  
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos 
compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ”. 
 
Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 20/12/2018 foi concedida 
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos aos 
encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas de obras 
públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do valor que 
determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e desde que exista 
dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que se pretendem assumir os 
encargos plurianuais, o que não sucede na ação2016/I/39. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na 
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, solicitar à Assembleia 
Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais relativos à empreitada de obras públicas para a execução da 
"Requalificação dos blocos L&M de habitação social e dos 36 fogos – Casal de Malta – 
Marinha Grande" - Concurso Público n.º 11/2019, até ao valor máximo de 863.000,00 e 
223.000,00 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, nos anos de 2020 e 2021, 
respetivamente, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual. 

 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2019, podendo posteriormente ser tomada a deliberação 
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
14. "Reabilitação no espaço público no Bairro Municipal Social de Casal de Malta" – 
Concurso Público n.º 21/2019 - Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal 
para a assunção de compromissos plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual  
 
877 - Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a 
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 
autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos 
anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 
anos. 
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Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de 
compromissos e aos pagamentos em atraso, que dispõe que a assunção de compromissos 
plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 
investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica 
e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às 
entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. 
 
Considerando o procedimento de contratação pública para a "Reabilitação no espaço 
público no Bairro Municipal Social de Casal de Malta" - Concurso Público n.º 21/2019, 
com prazo de execução de 9 meses e um valor de adjudicação de 508.000 euros, acrescidos 
de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante de 538.480,00, conforme relatório 
final, tal determina a assunção de encargos plurianuais no ano de 2020. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que constituem 
obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se 
aplica ao procedimento que se pretende iniciar. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da autorização 
prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de 
compromissos plurianuais. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na classificação 
orgânica/económica 05/07030301 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2016/I/40 
com a designação “Reabilitação do espaço público do Bairro de Casal de Malta e Praceta da 
Liberdade-PEDU/PAICD”. 
 
Considerando que a dotação corrigida em Documentos Previsionais de 2019, no ano de 
2020 na referida ação, é de 285.867,00 euros, verba insuficiente para os encargos que se 
perspetivam assumir, é proposto o reforço de dotação na 4.ª Revisão aos Documentos 
Previsionais de 2019, a ser presente na próxima sessão da Assembleia Municipal, no 
montante de 254.340 euros, para uma dotação corrigida de 540.207 euros. 
 
Considerando que o procedimento de contratação pública para a "Reabilitação no espaço 
público no Bairro Municipal Social de Casal de Malta" - Concurso Público n.º 21/2019, 
ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas. 
 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, na sua redação atual, que 
aprova as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei 
dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, preceitua no seu artigo 12.º que: 
“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão 
deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do 
Plano.  
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos 
compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ”. 
 
Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 20/12/2018 foi concedida 
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos aos  
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encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas de obras 
públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do valor que 
determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e desde que exista 
dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que se pretendem assumir os 
encargos plurianuais, o que não sucede na ação 2016/I/40.. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na 
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, solicitar à Assembleia 
Municipal da Marinha Grande autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais relativos à empreitada de obras públicas de "Reabilitação no espaço 
público no Bairro Municipal Social de Casal de Malta" - Concurso Público n.º 21/2019, 
até ao valor máximo de 538.480 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, no ano de 
2020, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 
n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual. 

 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2019, podendo posteriormente ser tomada a deliberação 
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
15. "Centro Escolar da Várzea – Requalificação e ampliação da atual Escola Básica e 
Jardim de Infância da Várzea" – Concurso Público n.º 02/2019 - Pedido de autorização 
prévia da Assembleia Municipal para a assunção de compromissos plurianuais nos 
termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual 
 
878 - Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a 
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 
autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos 
anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 
anos. 
 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de 
compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos 
plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 
investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica 
e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às 
entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. 
 
Considerando que se pretende proceder à abertura de procedimento de contratação de 
empreitada de obra pública do "Centro Escolar da Várzea – Requalificação e ampliação 
da atual Escola Básica e Jardim de Infância da Várzea" – Concurso Público n.º 02/2019, 
pelo valor de 2.710.679,34 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o 
montante de 2.873.322,22 euros e que o prazo de execução é de 18 meses, tal determina a 
assunção de encargos plurianuais no ano de 2020 e 2021. 
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Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que constituem 
obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se 
aplica ao procedimento que se pretende iniciar. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da autorização 
prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de 
compromissos plurianuais. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na classificação 
orgânica/económica 05/07010305 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2016/I/33 
com a designação “CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESCOLAR DA MARINHA GRANDE”. 
 
Considerando que a dotação corrigida em Documentos Previsionais de 2019, nos anos de 
2020 e 2021 na referida ação, é de 2.405.029,00 euros e 508.571,00, verba insuficiente para 
os encargos que se perspetivam assumir pelo que é proposto o reforço de dotação na 4.ª 
Revisão aos Documentos Previsionais de 2019, a ser presente na próxima sessão da 
Assembleia Municipal, no montante de 857.163,10 euros no ano de 2021, para uma dotação 
corrigida de 1.365.734,10 euros. 
 
Considerando que o procedimento de contratação pública para o "Centro Escolar da 
Várzea – Requalificação e ampliação da atual Escola Básica e Jardim de Infância da 
Várzea" – Concurso Público n.º 02/2019, ultrapassa o valor que determina a fiscalização 
prévia pelo Tribunal de Contas. 
 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, na sua redação atual, que 
aprova as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei 
dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, preceitua no seu artigo 12.º que: 
 
“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão 
deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do 
Plano.  
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos 
compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ”. 
 
Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 20/12/2018 foi concedida 
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos aos 
encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas de obras 
públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do valor que 
determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e desde que exista 
dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que se pretendem assumir os 
encargos plurianuais, o que não sucede na ação 2016/I/33. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na 
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que seja solicitada à 
Assembleia Municipal da Marinha Grande: 
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1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos ao 
"Centro Escolar da Várzea – Requalificação e ampliação da atual Escola Básica 
e Jardim de Infância da Várzea" – Concurso Público n.º 02/2019 – até ao valor 
máximo de 1.507.588,12 euros, e 1.365.734,10 euros, ambos com IVA incluído à 
taxa legal em vigor, nos anos de 2020 e 2021, respetivamente, para efeitos do 
cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 
21 de fevereiro, na sua redação atual; 

2. Autorização para a abertura do procedimento considerando que este 
consubstancia a assunção de encargos em mais de um ano económico para 
cumprimento do preceituado na alínea b), do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei 
n.º 197/99 de 8 de junho, considerando que os encargos excedem o limite de 
99.759,58 euros, no ano de 2020 e 2021; 

3. Que nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, se fixe o limite máximo do encargo nos anos económicos de 2020 e 
2021, em 1.507.588,12 euros e 1.365.734,10 euros, respetivamente.  

 
A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2019, podendo posteriormente ser tomada a deliberação 
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
16. Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal - Pedido de 
autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de compromissos 
plurianuais nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 
de 21 de fevereiro, na sua redação atual 
 
879 - Nos termos do disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, a 
autorização de despesas que deem lugar a um encargo orçamental em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia 
autorização da Assembleia Municipal, salvo quando estas: 

a) resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos 
anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 
anos. 
 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, que aprova as regras aplicáveis à assunção de 
compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos 
plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 
investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica 
e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às 
entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. 
 
Considerando que se pretende proceder à abertura de procedimento de contratação pública 
para a Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal, pelo valor de 
530.497,92 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o montante de 
562.327,80 e que o prazo de execução da empreitada é de 12 meses, tal determina a 
assunção de encargos plurianuais no ano de 2020 e 2021. 
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Considerando que nos termos do disposto na alínea b) do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, são compromissos plurianuais aqueles que constituem 
obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico, conceito que se 
aplica ao procedimento que se pretende iniciar. 
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual, adiante designada por LCPA, determina a obrigatoriedade da autorização 
prévia da Assembleia Municipal sempre que se verifique a necessidade da assunção de 
compromissos plurianuais. 
 
Considerando que a despesa a incorrer é suportada por dotação inscrita na classificação 
orgânica/económica 05/07030301 e ação do Plano Plurianual de Investimentos 2016/I/133 
com a designação “TROÇO ZONA DESPORTIVA-PASSAGEM INFERIOR-ESTRADA DO 
GUILHERME-ZIMG-PEDU/PMUS”. 
 
Considerando que a dotação corrigida em Documentos Previsionais de 2019, no ano de 
2020 na referida ação, é de 187.083,00 euros, e no ano de 2021 é de 0,00 euros, verba 
insuficiente para os encargos que se perspetivam assumir, é proposto o reforço de dotação 
na 4.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2019, a ser presente na próxima sessão da 
Assembleia Municipal, no montante de 736.150 euros no ano de 2020, para uma dotação 
corrigida de 923.233 euros, e no montante de 102.260 euros no ano de 2021. 
 
Considerando que o procedimento de contratação pública para a Ciclovia entre a Rua dos 
Carreirinhos e o Estádio Municipal, ultrapassa o valor que determina a fiscalização prévia 
pelo Tribunal de Contas. 
 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho, na sua redação atual, que 
aprova as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei 
dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012 de 21 de 
fevereiro, na sua redação atual, preceitua no seu artigo 12.º que: 
 
“ (…) 1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.ª da LCPA, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão 
deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do 
Plano.  
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos 
compromissos plurianuais implique aumento da despesa (…) ”. 
 
Considerando que na sessão da Assembleia Municipal de 20/12/2018 foi concedida 
autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos aos 
encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de empreitadas de obras 
públicas, de aquisição de bens e de aquisição de serviços, até ao limite do valor que 
determina a sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e desde que exista 
dotação suficiente nas Grandes Opções do Plano nos anos em que se pretendem assumir os 
encargos plurianuais, o que não sucede na ação supra mencionada. 
 
A Câmara Municipal, após a análise do processo, delibera, nos termos do disposto na 
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que seja solicitada à 
Assembleia Municipal da Marinha Grande: 
 
 



 

Página 38 de 97 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 14/10/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 29 

 
 
 
 
 
 
 

1. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais relativos à 
empreitada de obras públicas para a execução da Ciclovia entre a Rua dos 
Carreirinhos e o Estádio Municipal – até ao valor máximo de 562.327,80 e 
100.165,68 euros, ambos com IVA incluído à taxa legal em vigor, nos anos de 
2020 e 2021, respetivamente, para efeitos do cumprimento do disposto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua 
redação atual; 

2. Autorização para a abertura do procedimento considerando que este 
consubstancia a assunção de encargos em mais de um ano económico para 
cumprimento do preceituado na alínea b), do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei 
n.º 197/99 de 8 de junho, considerando que os encargos excedem o limite de 
99.759,58 euros, no ano de 2020 e 2021; 

3. Que nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, se fixe o limite máximo do encargo nos anos económicos de 2020 e 
2021, em 562.327,80 euros e 100.165,68 euros, respetivamente.  
 

A presente deliberação apenas produz efeitos desde que aprovada a 4.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2019, podendo posteriormente ser tomada a deliberação 
na Sessão da Assembleia Municipal relativa ao assunto em epígrafe. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
17. Celebração de Protocolo de Colaboração entre a RNAE – Associação das Agências 
de Energia e Ambiente, a Enerdura – Agência Regional de Energia da Alta Estremadura 
e o Município da Marinha Grande no âmbito da medida Master Lighting System do 
PPEC de 2017-2018 
 
880 - Presente informação n.º 53RD/2019 de 27 de setembro de 2019 a dar conhecimento 
do processo de participação do Município da Marinha Grande na medida PPEC 2017/2018 
Master Lighting System promovida pela RNAE – Associação das Agências de Energia e 
Ambiente, cujo objetivo é a implementação de uma plataforma online e a substituição de 
luminárias ineficientes de alto consumo.  
 
Considerando que o Município da Marinha Grande irá integrar a medida PPEC 2017/2018 
Master Lighting System com o edifício do Parque Municipal de Exposições, que careceu de 
um prévio estudo técnico-económico. 
 
Considerando que a participação do Município da Marinha Grande na medida PPEC 
2017/2018 Master Lighting System será precedida de celebração de um protocolo de 
colaboração entre a RNAE – Associação das Agências de Energia e Ambiente, a Enerdura – 
Agência Regional de Energia da Alta Estremadura e o Município da Marinha Grande. 
 
Presente minuta de protocolo de colaboração entre a RNAE – Associação das Agências de 
Energia e Ambiente, a Enerdura – Agência Regional de Energia da Alta Estremadura e o 
Município da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal delibera aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar com 
a RNAE – Associação das Agências de Energia e Ambiente, a Enerdura – agência Regional 
de Energia da Alta Estremadura, no âmbito da medida Master Lighting System do PPEC de 
2017-2018, nos termos da alínea o), n.º 1, do art.º 33, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
 
18. Requalificação da Rua Esquerda/ Rua da Almoinha Velha - Moita – Cedência de 
54,45m² de terreno do Sr. António de Sousa Domingues - Alteração de condições 
 
881 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente deliberação, tomada em reunião 22 de setembro de 2017, relativa a cedência de 
54,45 m² de terreno do Sr. António de Sousa Domingues, que aqui se dá por reproduzida. 
 
Presente nova ficha de contacto com substituição de condições para cedência de terreno 
necessário do prédio urbano, em que o proprietário do imóvel, concordou com a cedência do 
terreno de 54,45m², solicitando que a área cedida para domínio público tenha como 
contrapartida a construção de um muro com 1,5 m de altura constando de 0,80 m de 
alvenaria e chapa metálica com 0,70m de altura. 
  
A Câmara depois de analisar o assunto delibera alterar as condições da cedência, 
deliberada em 22 de setembro de 2017, que passam a ser as seguintes: a construção 
de um muro com 1,5 m de altura constando de 0,80 m de alvenaria e chapa metálica 
com 0,70m de altura.  
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
19. Requalificação da Rua Esquerda/ Rua da Almoinha Velha - Moita – Cedência de 
39,97m² de terreno dos Srs. Pedro Ricardo Grácio de Sousa e Nuno Miguel Grácio de 
Sousa - Alteração de condições 
 
882 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente deliberação, tomada em reunião 22 de setembro de 2017, relativa a cedência de 
39,97 m² de terreno dos Srs. Pedro Ricardo Grácio de Sousa e Nuno Miguel Grácio de 
Sousa, que aqui se dá por reproduzida. 
 
Presente nova ficha de contacto com substituição de condições para cedência de terreno 
necessário do prédio rústico, em que os proprietários do imóvel, concordaram com a 
cedência do terreno de 39,97m², solicitando que a área cedida para domínio público tenha 
como contrapartida a construção de um muro com 1,5 m de altura constando de 0,80 m de 
alvenaria e chapa metálica com 0,70m de altura. 
  
A Câmara depois de analisar o assunto delibera alterar as condições da cedência, 
deliberada em 22 de setembro de 2017, que passam a ser as seguintes: a construção 
de um muro com 1,5 m de altura constando de 0,80 m de alvenaria e chapa metálica 
com 0,70m de altura.  
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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20. Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Amieira e Charneca da 
Amieira – Cedência de passagem de coletor - Sr. Celestino Sousa da Silva 
 
883 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a execução da Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Amieira e 
Charneca da Amieira, foram realizados os contactos necessários à efetivação do acordo 
tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos 
intervenientes, para passagem do coletor no terreno do prédio rústico propriedade de 
Celestino Sousa da Silva, NIF 100 254 225, que confronta a Norte com António Sousa, a Sul 
com Manuel Francisco Marques, a Nascente com Vala e a Poente com Maria Duarte Sousa, 
inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 3112. O proprietário do imóvel, autorizou a 
passagem do coletor na sua propriedade, tendo como contrapartida a isenção das taxas de 
ligação ao saneamento da sua residência. 
 
Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência da proprietário, de acordo 
com a ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com 
caráter permanente e não oneroso, de um coletor no prédio rústico, de que é 
proprietário, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 3112, que confronta a Norte 
com António Sousa, a Sul com Manuel Francisco Marques, a Nascente com Vala e a 
Poente com Maria Duarte Sousa, para a execução da Rede de Saneamento de Águas 
Residuais Domésticas de Amieira e Charneca da Amieira, obrigando-se à isenção de 
taxas de ligação ao saneamento da sua residência, conforme consta da ficha anexa 
elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelos proprietários e pelo Sr. 
Vice-Presidente Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, e que aqui se dá por 
reproduzida. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
21. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 
162,60m² de terreno da Srª. Emília Gomes Custódio 
 
884 - 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 Emília Gomes Custódio, NIF 159 861 411, que confronta a 
Norte com Caminho, a Sul com Adelino Germano Pires, a Nascente com Caminho e a 
Poente com Joaquim Custódio Francisco, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 145. A 
proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 162,60m², solicitando que a 
área cedida para domínio público tenha como contrapartida a execução de um muro de 
suporte de terras em blocos em toda a extensão da área pretendida, com uma altura de 
cerca de 0,40m acima da cota do arruamento, deverá ainda ser executado um acesso com 
3.00m de largura, sendo a sua localização a indicar pela proprietária aquando da execução 
da requalificação da Rua. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 162,60m², do prédio rústico de que é proprietária Emília Gomes  
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Custódio, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 145, que confronta a Norte com 
Caminho, a Sul com Adelino Germano Pires, a Nascente com Caminho e a Poente com 
Emília Gomes Custódio, para a requalificação 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 em blocos em toda a extensão da área pretendida, com uma 
altura de cerca de 0,40m acima da cota do arruamento, deverá ainda ser executado um 
acesso com 3.00m de largura, sendo a sua localização a indicar pela proprietária 
aquando da execução da requalificação da Rua, 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. 
 
 
22. Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Amieira e Charneca da 
Amieira – Cedência de passagem de coletor - Srª. Esmeraldina Inês da Silva 
 
885 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a execução da Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Amieira e 
Charneca da Amieira, foram realizados os contactos necessários à efetivação do acordo 
tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos 
intervenientes, para passagem do coletor no terreno do prédio urbano propriedade de 
Esmeraldina Inês da Silva, NIF 103 876 685, que confronta a Norte com proprietário, a Sul 
com António Francisco, a Nascente com proprietário e a Poente com proprietário, inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo n.º 8014. O proprietário do imóvel, autorizou a passagem do 
coletor na sua propriedade, tendo como contrapartida a isenção das taxas de ligação ao 
saneamento da sua residência. 
 
Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência da proprietário, de acordo 
com a ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com 
caráter permanente e não oneroso, de um coletor no prédio urbano, de que é 
proprietário, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 8014, que confronta a Norte 
com proprietário, a Sul com António Francisco, a Nascente com proprietário e a 
Poente com proprietário para a execução da Rede de Saneamento de Águas Residuais 
Domésticas de Amieira e Charneca da Amieira, obrigando-se à isenção de taxas de 
ligação ao saneamento da sua residência, conforme consta da ficha anexa elaborada 
pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelos proprietários e pelo Sr. Vice-
Presidente Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, e que aqui se dá por reproduzida. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
23. Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Amieira e Charneca da 
Amieira – Cedência de passagem de coletor - Sr. Joaquim Ruivaco de Sousa 
 
886 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
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Para a execução da Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Amieira e 
Charneca da Amieira, foram realizados os contactos necessários à efetivação do acordo 
tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos 
intervenientes, para passagem do coletor no terreno do prédio urbano propriedade de 
Joaquim Ruivaco de Sousa, NIF 173 664 504, que confronta a Norte com Joaquim António F. 
Silva, a Sul com Altino Pedro de Sousa, a Nascente com Vala Pública e a Poente com Rua 
55, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 9321. O proprietário do imóvel, autorizou a 
passagem do coletor na sua propriedade, tendo como contrapartida a isenção das taxas de 
ligação ao saneamento da sua residência e a sua execução. 
 
Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência da proprietário, de acordo 
com a ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com 
caráter permanente e não oneroso, de um coletor no prédio urbano, de que é 
proprietário, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 9321, que confronta a Norte 
com Joaquim António F. Silva, a Sul com Altino Pedro de Sousa, a Nascente com Vala 
Pública e a Poente com Rua 55, para a execução da Rede de Saneamento de Águas 
Residuais Domésticas de Amieira e Charneca da Amieira, obrigando-se à isenção de 
taxas de ligação ao saneamento da sua residência e a sua execução, conforme consta 
da ficha anexa elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelos 
proprietários e pelo Sr. Vice-Presidente Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, e que 
aqui se dá por reproduzida. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
24. Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Amieira e Charneca da 
Amieira – Cedência de passagem de coletor - RITANA - Soc. de Gestão de Bens 
Imobiliários, Lda 
 
887 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a execução da Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Amieira e 
Charneca da Amieira, foram realizados os contactos necessários à efetivação do acordo 
tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos 
intervenientes, para passagem do coletor no terreno do prédio rústico propriedade de Ritana 
- Sociedade de Gestão de Bens Imobiliários, Lda, NIF 502 871 865, tendo como 
representantes os administradores a Srª Cristina Maria Vieira de Oliveira Caseiro, NIF 174 
442 286 e o Sr. Jorge Manuel Cordeiro Santos, NIF 133 941 582, que confronta a Norte com 
José Francisco Ferreira, a Sul com Maurício Telmo Guerra Pedrosa, a Nascente com Manuel 
Ferreira Franco e a Poente com Emília Martins e Outro, inscrito na respetiva matriz sob o 
artigo n.º 3013 e descrito na Conservatório do Registo Predial com o n.º3013. O proprietário 
do imóvel, autorizou a passagem do coletor na sua propriedade, tendo como contrapartidas a 
integridade da propriedade em termos de segurança durante os trabalhos; regularizar o 
terreno com o próprio terreno da escavação; execução de caixa de ramal junto à extrema do 
terreno confinante para ligação direta do saneamento da habitação da proprietária e 
informação prévia à proprietária da necessidade de acesso ao local, seja para efectuar 
quaisquer obras ou verificações. 
 
Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência da proprietário, de acordo 
com a ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com 



 

Página 43 de 97 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 14/10/2019. 
 

Mandato de 2017/2021 
Ata nº 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
caráter permanente e não oneroso, de um coletor no prédio rústico, de que é 
proprietário, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 3013 e descrito na 
Conservatório do Registo Predial com o n.º3013, que confronta a Norte com José 
Francisco Ferreira, a Sul com Maurício Telmo Guerra Pedrosa, a Nascente com Manuel 
Ferreira Franco e a Poente com Emília Martins e Outro, para a execução da Rede de 
Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Amieira e Charneca da Amieira, 
obrigando-se à integridade da propriedade em termos de segurança durante os 
trabalhos; regularizar o terreno com o próprio terreno da escavação; execução de 
caixa de ramal junto à extrema do terreno confinante para ligação direta do 
saneamento da habitação da proprietária e informação prévia à proprietária da 
necessidade de acesso ao local, seja para efectuar quaisquer obras ou verificações, 
conforme consta da ficha anexa elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada 
pelos proprietários e pelo Sr. Vice-Presidente Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, e 
que aqui se dá por reproduzida. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
25. Requalificação da Rua das Lagoinhas – Garcia - Marinha Grande – Cedência de 
465,80m² de terreno do Sr. José Gaspar Duarte Moleirinho 
 
888 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a alargamento da rua das Lagoinhas- Garcia, 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 Gaspar Duarte Moleirinho, NIF 133 928 462, que confronta a Norte com 
Caminho, a Sul com José Sousa Pessego, a Nascente com Avelino de Sousa e a Poente 
com Caminho, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 5684. O proprietário do imóvel, 
concordou com a cedência do terreno de 465,80m², solicitando que a área cedida para 
domínio público tenha como contrapartida a execução de um muro de suporte de terras em 
blocos em toda a extensão da área pretendida, com uma altura de cerca de 0,40m acima da 
cota do terreno, deverá ainda ser executada a entrada para a propriedade sendo a sua 
localização a indicar pelo proprietário aquando da execução da requalificação da Rua. Os 
alinhamentos agora definidos deverão ficar como definitivos para possíveis construções no 
restante terreno.  
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 465,80m², do prédio rústico de que é proprietário José Gaspar 
Duarte Moleirinho, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 5684, que confronta a 
Norte com Rua das Lagoinhas, a Sul com José Gaspar Duarte Moleirinho, a Nascente 
com Avelino de Sousa e a Poente com Rua das Forcadas, para a requalificação da rua 
das Lagoinhas- Garcia, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à 
execução de um muro de suporte de terras em blocos em toda a extensão da área 
pretendida, com uma altura de cerca de 0,40m acima da cota do terreno, deverá ainda 
ser executada a entrada para a propriedade sendo a sua localização a indicar pelo 
proprietário aquando da execução da requalificação da Rua. Os alinhamentos agora 
definidos deverão ficar como definitivos para possíveis construções no restante 
terreno, 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 
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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. 
 
 
26. Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal - Marinha Grande – 
Cedência de 756,00m² de terreno de Santos Barosa Vidros S.A. 
 
889 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a construção da ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal, 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 Santos Barosa Vidros, S.A., NIF 500 241 
104, tendo como representante o Sr. Vítor Miguel Ferreira Henriques Martins NIF 189 337 
648, que confronta a Norte com Caminho Público, a Sul com António Mendes, a Nascente 
com Rua dos Guilhermes e a Poente com Estrada dos Guilhermes, inscrito na respetiva 
matriz sob o artigo n.º 2664. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno 
de 756,00m², e autoriza a execução de 11 sapatas de apoio aos pilares de elevação da pista 
no seu terreno, conforme planta que se anexa, quer da área pretendida, quer da localização 
das sapatas que ficarão dentro do terreno propriedade da empresa. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 756,00m², e autoriza a execução de 11 sapatas de apoio aos 
pilares de elevação da pista no seu terreno, conforme planta que se anexa, quer da 
área pretendida, quer da localização das sapatas que ficarão dentro do terreno 
propriedade da empresa do prédio rústico de que é proprietário Santos Barosa Vidros, 
S.A., NIF 500 241 104, tendo como representante o Sr. Vítor Miguel Ferreira Henriques 
Martins, NIF 189 337 648, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 2664, que 
confronta a Norte com proprietário, a Sul com António Mendes, a Nascente com 
proprietário e a Poente com Rua dos Guilhermes, para a construção da ciclovia entre a 
Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal, que passa a integrar o domínio público, 
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. 
 
 
27. Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande - Concurso público n.º 
12/2018 - Aprovação de trabalhos complementares 
 
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
“Outra vez, aqui vêm trabalhos a mais, quase mais 10% do valor inicial da obra, num 
montante superior a 80.000€. Pelo facto de não estarem na empreitada inicial, a Câmara vai 
ter de despender mais de 40.000€. 
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Para além disso iremos ter o centro de saúde com um atraso de mais 3 meses.”  
 
A Sr.ª Presidente explicou a necessidade destes trabalhos para o bom acabamento da obra. 
 
 
890 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com referência LF-2019/223, de 03 de outubro, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se propõe a aprovação de trabalhos complementares, a 
preços de contrato e preços acordados, trabalhos a menos, no âmbito da empreitada de 
“Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande”, no valor, respetivamente, de 
2.604,00€ (dois mil, seiscentos e quatro euros), de 77.643,64€ (setenta e sete mil, seiscentos 
e quarenta e três euros e sessenta e quatro cêntimos), e de 8.049,15€ (oito mil, quarenta e 
nove euros e quinze cêntimos) e um prazo de execução de 45 dias. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e dos artigos 370.º, 373.º, 374.º e 
378.º, todos do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada 
de “Remodelação do Centro de Súde da Marinha Grande”, em que é cocontratante a 
empresa CANAS- Engenharia e Construção, Lda delibera aprovar: 
 

a) Trabalhos complementares a preços contratuais, no valor de 2.604,00€ (dois 
mil, seiscentos e quatro euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor; 

b) Trabalhos de complementares a preços acordados, no valor de 77.643,64€ 
(setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e três euros e sessenta e quatro 
cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor; 

c) Trabalhos a menos no valor de 8.049,15€ (oito mil, quarenta e nove euros e 
quinze cêntimos); 

d) A fixação do prazo de execução em 45 dias que determina a prorrogação do 
prazo de execução da empreitada por mais 90 dias; 

e) A minuta do contrato adicional a celebrar. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
28. “Conservação e Reabilitação de Pavimentos na Rede Viária do Concelho – CP N.º 
21/2018” – Aprovação de trabalhos a menos. 
 
891 - Presente informação da DQV, com a ref. smv/24/2019, através da qual é proposta a 
aprovação de trabalhos a menos, no valor de 15.227,50€ (quinze mil, duzentos e vinte e sete 
euros e cinquenta cêntimos), que acresce IVA à taxa legal em vigor, da empreitada 
“CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO 
– CP N.º 21/2018”, adjudicada à firma de correspondente a quantidades de trabalho que não 
foram utilizadas, nomeadamente por excederem as necessárias para completar a solução 
preconizada em projeto. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, e do art. 379º do Código dos 
Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “REDE DE SANEAMENTO 
DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA - FASE  
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4”, em que é cocontratante a firma “CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, SA”, delibera 
aprovar trabalhos a menos no valor de 1.206,79€ (mil, duzentos e seis euros e setenta 
e nove cêntimos), que acresce IVA à taxa legal em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
29. Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira - Fase 2 – CP n.º 15/2019” – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a 
execução da obra. 
 
892 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária “PINTO 
& BRAZ, L.DA”, para a execução da obra designada por “REDE DE SANEAMENTO DE 
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 
2”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª PG23/2019, de 7 de outubro de 2019, que se dá 
por integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Sáude 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art. 12º, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, 
PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 2”, em que é cocontratante a firma “PINTO & BRAZ, 
L.DA”, delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
30. “Conservação e Reabilitação de Pavimentos da Rede Viária Municipal – CP n.º 
24/2019” – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
893 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“SOCITOP, UNIPESSOAL L.DA”, para a execução da obra designada por “CONSERVAÇÃO 
E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª PG25/2019, de 9 de outubro de 2019, que se dá 
por integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Sáude 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art. 12º, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL”,  
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em que é cocontratante a firma “SOCITOP, UNIPESSOAL L.DA”, delibera aprovar o 
Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
31. “Reabilitação da Rua da Sapinha – CP n.º 26/2019” – Aprovação do Plano de 
Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
894 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA”, para a execução da obra designada por 
“REABILITAÇÃO DA RUA DA SAPINHA”. 
Presente informação da DQV, com a ref.ª PG24/2019, de 9 de outubro de 2019, que se dá 
por integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Sáude 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art. 12º, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“REABILITAÇÃO DA RUA DA SAPINHA”, em que é cocontratante a firma 
“CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA”, delibera aprovar o Plano de Segurança e 
Saúde para a execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
32. Requalificação da cantina escolar da Embra - Concurso público n.º 22/2018. 
Retificação de preço contratual 
 
895 - O Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta: 
 
Presente informação nº 24/MO/2019, de 11/10/2019 pela qual se fundamenta a necessidade 
de proceder à retificação do preço contratual da empreitada em apreço. 
 
A Câmara Municipal, ao abrigo do nº 5 do artº 96º do Código dos Contratos Públicos e 
nos termos do artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e 
com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação delibera: 

a) Retificar o valor do preço contratual para 307.638.75 euros (trezentos e sete mil 
seiscentos e trinta e oito euros e setenta e cinco cêntimos) ao quais acresce 
IVA à taxa legal em vigor; 

b) Aprovar a minuta de contrato adicional, nos termos do artigo 98.º, n.º 1, do 
Código dos Contratos Públicos 

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

33. Isenção do pagamento de taxas 
 

896 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
O Clube Desportivo Moitense, solicitou à Câmara Municipal a isenção do pagamento das 
taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada:  

- Autorização para a utilização das vias públicas para a realização de atividades de 
caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal para 
passeio todo-terreno a realizar no dia 02 de novembro de 2019; 

Presente a informação nº 86/AF de 08 de outubro de 2019, fundamentadas de facto e de 
direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha 
Grande. 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea a) e b) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e 
Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as Juntas de Freguesia, as 
associações de bombeiros, as fundações, as associações culturais, desportivas e recreativas 
legalmente constituídas, fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e associações de pais 
e encarregados de educação legalmente constituídas e sem fins lucrativos, com sede no 
concelho da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas no citado Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea a), b) e g) do nº 3 e n.º 6 do artigo 
14.º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera, relativamente à atividade identificada, isentar o Clube Desportivo Moitense, 
do pagamento das taxas devidas pela autorização para a utilização das vias públicas 
para a realização de atividades de caráter desportivo, festivo ou outras que possam 
afetar o trânsito normal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
34. Autorização para pagamento de taxas em prestações 
 
897 - Presente os requerimentos: 
 
-registo de entrada E/7408/2019 em que Alice Maria Dinis Santos, solicita à Câmara 
Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 1437 do Cemitério de 
Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
-registo de entrada E/10233/2019 em que António Alberto de Jesus Fonseca, solicita à 
Câmara Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 778 do 
Cemitério de Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
-registo de entrada E/3671/2019 em que Maria Helena Rodrigues Reis, solicita à Câmara 
Municipal o pagamento da taxa de averbamento da sepultura perpétua nº 775 do Cemitério 
de Casal Galego, no valor de 2.000,00€, em 4 prestações mensais; 
 
Nos termos do nº 1 do artigo 17.º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha 
Grande, a Câmara Municipal pode autorizar o pagamento em prestações das taxas nele 
previstas, mediante requerimento fundamentado e acompanhado dos elementos previstos no 
n.º 2 do citado artigo. 
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Presentes as informações nºs 16/AF, 17/AF e 18/AF de 08 de outubro de 2019, onde se 
confirma que os pedidos estão instruídos e acompanhados dos elementos previstos no n.º 2 
do artigo 17.º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista no nº 1 do artigo 17.º do Regulamento de 
Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal delibera autorizar aos 
requerentes identificados o pagamento da taxa de concessão das sepulturas 
perpétuas do Cemitério de Casal Galego, em 8 prestações mensais. 
 
Mais delibera anular a guia de receita nº 9513 de 06/08/2019, no valor de 1.000,00€, para 
que sejam emitidas as guias de receita referentes às prestações. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
35. Escalas de turnos das farmácias do Concelho da Marinha Grande para o ano 2020 
– Emissão de parecer 
 
898 - Presente email da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., datado de 02 de 
outubro de 2019, a remeter as propostas de escalas de turnos das farmácias do Município da 
Marinha Grande para o ano 2020. 
 
A Câmara Municipal delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 277/2012, 
de 12 de setembro, depois de analisar as escalas de turnos das farmácias instaladas 
na área do Município da Marinha Grande, emitir parecer favorável. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 

36. “PROJETO DE EXECUÇÃO DA ADUTORA PICOTES - SÃO PEDRO DE MOEL” – PA 
n.º 40/2019 - Aprovação do Projeto de Execução  
CP nº 33/2019 - Deliberação Inicial de Abertura de Procedimento - “Requalificação da 
adutora Picotes - São Pedro de Moel” 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Recordo que foi em dezembro de 2017, na discussão do orçamento 2018, que ficou definido 
avançar com a execução desta adutora dos Picotes para S. Pedro, bem como da adutora 
entre os Picotes e a Marinha.  
Passaram quase dois anos, só peca por tardia, pois as adutoras, a rede de águas e 
saneamento é uma prioridade há muito para os munícipes, e que o MPM tem vindo a 
alertar.” 
 
899 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação n.º EM/30/2019, da Divisão de Qualidade de Vida, datada de 9 de 
outubro de 2019, propondo a aprovação do Projeto de Execução da Adutora Picotes - São 
Pedro de Moel, localizada na freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande.  
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Presente parecer favorável emitido pelo Instituto de Conservação e Natureza das Florestas, 
datado de 02 de outubro de 2019. 
 
Presente igualmente parecer condicionado emitido pelas Infraestruturas de Portugal, datado 
de 9 de outubro de 2019. 
 
Pretende deste modo o Município da Marinha Grande, dada a premência e urgência deste 
assunto, dar inicio à empreitada referente à requalificação da conduta adutora existente entre 
o reservatório dos Picotes e o aglomerado de São Pedro de Moel. O projeto de execução 
propõe a reparação da conduta adutora existente desde o reservatório dos Picotes até ao 
reservatório de São Pedro de Moel, mantendo o seu atual traçado. Esta infraestrutura inicia-
se no reservatório dos Picotes, seguindo por caminho florestal numa extensão de 225 
metros, até à ER 242-2, sendo a partir deste ponto implantada na ciclovia existente. 
 
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. 
 
Também presente informação com a ref.ª CS/65/2019 e projeto de execução, cuja 
coordenação foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças 
desenhadas e peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e 
justificativa, caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de 
procedimento, plano de segurança e saúde, mapa de quantidades e orçamento, plano de 
prevenção e gestão de resíduos referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 334.000,00 euros e o prazo de execução é de 150 dias. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa, os pareceres emitidos 
pelas entidades 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 da Adutora Picotes - São Pedro de Moel, 

localizada na freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande; 
 
- nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 
40.º, n.º2 e 67.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o 
artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 
33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, : 
 

a) tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 
identificadas; 

b) escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 
contrato, de acordo com o orçamento que integra o projeto de execução 

c) autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 
d) aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de 

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 
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e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição:  
engª Cristina Silva (Presidente), eng.ª Edite Moniz (Vogal), engª Maria João 
Oliveira (Secretária) e como suplentes engº Rui Vicente e arqª Isabel Alves. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
37. Req.º nº 1309/19, datado de 01/08/2019 - Proc.º n.º 275/19, datado de 01/08/2019 - 
Jofimol Investimentos Imobiliários de Leiria, S.A 
 
900 - Presente requerimento n.º 1309/19, datado de 2019/08/01, constante do processo 
camarário n.º 275/19, subscrito por Jofimol Investimentos Imobiliários de Leiria, S.A., 
com o NIPC 503180866, com sede em Quinta dos Parceiros, n.º 1725, lugar de Parceiros, 
freguesia de Parceiros e Azoia, concelho de Leria, referente ao pedido de licenciamento da 
obra de “Construção de Edifício Habitacional, Anexo e Muros de Vedação”, a incidir 
sobre um prédio rústico, sito na rua da Quemgosta, lugar de Lameiro, freguesia de Moita, 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob 
o número 57 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 422. 
 
Presentes pareceres técnicos do serviços datados de 2019/09/24 e 2019/10/01, referentes 
ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de Edifício Habitacional, Anexo e Muros de 
Vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua da Quemgosta, lugar de 
Lameiro, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Alcobaça sob o número 57 e inscrito na matriz predial rústica 
sob o artigo número 422, com o número de processo 275/19, com data de entrada em 
2019/08/01, apresentado por Jofimol Investimentos Imobiliários de Leiria, S.A., com o 
NIPC 503180866, com sede em Quinta dos Parceiros, n.º 1725, lugar de Parceiros, 
freguesia de Parceiros e Azoia, concelho de Leria, com os seguintes 
condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente uma gare de estacionamento e passeio públicos, ao longo da frente 
do prédio confinante com a rua da Quemgosta, conforme configuração e materiais 
constantes da peça gráfica correspondente à “IMPLANTAÇÃO”, com o número 
“A02”, datada de “Julho 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 1309/19, 
datado de 2019/08/01. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 183,00m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua da Quemgosta, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE 
IMPLANTAÇÃO COTADA E ÁREAS DE CEDÊNCIA PERFIL A-A’”, com o número 
“A03”, datada de “Julho 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 1309/19, 
datado de 2019/08/01, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada 
à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, 
devidamente atualizada. 
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Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 
20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
38. Req.º nº 1409/19, datado de 20/09/2019 - Proc.º n.º 274/18, datado de 12/07/2018 - 
Sociedade de Representações A. Gonçalves Lda. 
 
901 - Presente pedido com o registo n.º 1409/19, datado de 20/08/2019, relativo a 
ampliação e legalização de ampliação de um conjunto edificado de pavilhões 
destinados a indústria, comércio e serviços, nos prédios registados na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob os n.º16880, 3773 e 702, e inscritos, respetivamente, 
na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19173 e na matriz predial rústica, sob os artigos 
3599 e 3603, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 274/18, com data de entrada de 12/07/2018, apresentado por Sociedade 
de Representações A.Gonçalves Lda., com o NIPC 500268355, com sede em estrada de 
Leiria, n.º 233, a solicitar a aprovação do respetivo projeto de arquitetura e a emissão da 
alteração do registo de propriedade horizontal; 
 
Presente parecer favorável emitido a 1/08/2019 pela Infraestruturas de Portugal, comunicado 
pelo ofício n.º 17536, referente ao processo 4982LRA19, cujos condicionalismos passam a 
integrar a presente deliberação; 
 
Presente informação técnica, datada de 3/10/2019, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido, podendo igualmente ser emitida a certidão relativa 
à alteração da propriedade horizontal. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea da alínea b) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura respeitante ao pedido de licenciamento relativo a ampliação e 
legalização de ampliação de um conjunto edificado de pavilhões destinados a 
indústria, comércio e serviços, nos prédios registados na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob os n.º16880, 3773 e 702, e inscritos, respetivamente, na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 19173 e na matriz predial rústica, sob os artigos 
3599 e 3603, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo 
de licenciamento n.º 274/18, com data de entrada de 12/07/2018, apresentado por 
Sociedade de Representações A.Gonçalves Lda., com o NIPC 500268355, com sede em 
estrada de Leiria, n.º 233, com os seguintes condicionalismos: 
1. - Deverá cumprir os condicionalismos expressos pela Infraestruturas de Portugal 
no âmbito do seu processo n.º 4982LRA19, constantes no ofício n.º 17536, de 
1/08/2019, emitido por aquela entidade; 
2. - Deverá, no prazo de seis meses a contar da data da notificação da presente 
decisão, apresentar os projetos de especialidade aplicáveis, nos termos do disposto 
no n.º 4 do artigo 20º do RJUE. 
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Delibera, igualmente, mandar emitir a certidão requerida, face à alteração da 
propriedade horizontal existente, que ateste a verificação, em projeto, do cumprimento 
dos requisitos legais para que o conjunto edificado, a erigir em conformidade com o 
mesmo, possa ser submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, nos termos 
previstos no art. 1414.º e seguintes do Código Civil. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
39. Req.º nº 739/19, datado de 23/04/2019 - Proc.º n.º 6/19, datado de 10/01/2019 - 
Imobiliária Ponto Novo, S.A. 
 
902 - Presente requerimento n.º 739/19, datado de 2019/04/23, constante do processo 
camarário n.º 6/19, subscrito por Imobiliária Ponto Novo, S.A., com o NIPC 503537292, 
com sede em rua da Índia, n.º 15, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de Moradia e Muros de 
Vedação”, a incidir sobre um prédio rústico sito na rua do Lamarão, lugar de Ordem, n.º 9, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 11081 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 
9719, com a área de 4700,00m2. 
 
Presente parecer técnico do serviços datado de 2019/09/30, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR , nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de Moradia e Muros de Vedação”, a incidir 
sobre um prédio rústico sito na rua do Lamarão, lugar de Ordem, n.º 9, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 11081 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 
9719, com a área de 4700,00m2, com o número de processo 6/19, com data de entrada 
em 2019/01/10, apresentado por Imobiliária Ponto Novo, S.A., com o NIPC 503537292, 
com sede em rua da Índia, n.º 15, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, o mesmo, com os seguintes condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio na estrema do prédio confinante com a rua do Lamarão, 
em blocos de betão com as dimensões de 0,10mx0,20mx0,06m, após execução da 
camada de base em tout-venant com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em betão 
pré-fabricado com uma 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 590,00m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua do Lamarão, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE IMPLANTAÇÃO - GERAL”, 
com o número “2.1a”, datada de “MARÇO 2019”, entregue a coberto do requerimento 
n.º 739/19, datado de 2019/04/23, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 
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Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 
20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
40. Req.º nº 844/19, datado de 14/05/2019 - Proc.º n.º 171/19, datado de 14/05/2019 - 
Solo e Betão - Compra e Venda de Imóveis Para Revenda e Construção Civil, Lda. 
 
903 - Presente requerimento n.º 844/19, datado de 2019/05/14, constante do processo 
camarário n.º 171/19, subscrito por Solo e Betão - Compra e Venda de Imóveis Para 
Revenda e Construção Civil, Lda., com o NIPC 504583875, com sede na rua dos 
Fundadores, n.º 12, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente 
ao pedido de licenciamento da obra de construção de “Edifício com dois fogos para 
habitação, garagens e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua 
da Fé, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 16748 e inscrito na matriz sob o artigo número 
11147. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/10/08, que refere que o projeto de 
arquitetura se encontra apto a merecer aprovação. 
 
Após a análise da pretensão e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o projeto de arquitetura 
respeitante ao pedido de licenciamento da obra de construção de “Edifício com dois 
fogos para habitação, garagens e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio 
urbano, sito na rua da Fé, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16748 e inscrito na 
matriz sob o artigo número 11147, com o número de processo 171/19, com data de 
entrada em 2019/05/14, apresentado por Solo e Betão - Compra e Venda de Imóveis 
Para Revenda e Construção Civil, Lda., com o NIPC 504583875, com sede na rua dos 
Fundadores, n.º 12, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, com 
os seguintes condicionalismos: 
1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data de notificação, dos 
Projetos das Especialidades aplicáveis, nos termos do disposto no n.º 4 do art. 20.º do 
RJUE, incluindo projeto da rede de drenagem de águas residuais pluviais, garantindo 
o cumprimento do art. 48.º do regulamento Municipal de edificação e Urbanização do 
Município da Marinha Grande. 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 65,00m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua da Fé/travessa da rua da Fé, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE 
IMPLANTAÇÃO”, com o número “N.º 1”, datada de “MAI. 2019”, entregue a coberto do 
requerimento n.º 844/19, datado de 2019/05/14, ficando a emissão da Autorização de 
Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do 
Registo Predial, devidamente atualizada.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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41. Req.º nº 1286/19, datado de 29/07/2019 - Proc.º n.º 100/18, datado de 22/03/2018 - TJ 
Moldes SA 
 
904 - Presente pedido com o registo n.º 1286/19, datado de 29/07/2019, relativo a 
licenciamento de alterações em obra titulada pelo alvará n.º 70/18, referente a ampliação de 
instalações industriais, sitas na rua da Indústria Metalúrgica, no terreno constituído pelos 
prédios registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 6345, 
15669 e 20701, inscritos respetivamente na matriz predial rústica sob o artigo n.º 1058 e na 
matriz predial urbana sob os artigos n.º 18349 e 18349, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 100/18, com data de entrada de 
22/03/2018, apresentado por TJ Moldes SA, com o NIPC 501 376 933, com sede em 
Cumeiras, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande; 
 
Presente informação técnica, datada de 30/09/2019, 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 relativo ao licenciamento de 
alterações em obra titulada pelo alvará n.º 70/18, referente a ampliação de instalações 
industriais, sitas na rua da Indústria Metalúrgica, no terreno constituído pelos prédios 
registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 6345, 
15669 e 20701, inscritos respetivamente na matriz predial rústica sob o artigo n.º 1058 
e na matriz predial urbana sob os artigos n.º 18349 e 18349, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 100/18, com data de 
entrada de 22/03/2018, apresentado por TJ Moldes SA, com o NIPC 501 376 933, com 
sede em Cumeiras, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 27.º do RJUE, deverá requerer o 
aditamento ao alvará n.º 70/18, apresentando para o efeito o respetivo original. 
2 - Mantêm-se os demais condicionalismos expressos na deliberação municipal 
datada de 11/06/2018, comunicada pelo ofício n.º 695/18, de 12/06/2018. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
42. Req.º nº 1432/19, datado de 23/08/2019 - Proc.º n.º 307/19, datado de 23/08/2019 - 
SIRE - Sociedade Industrial de Refrigeração Lda 
 
905 - Presente pedido com o registo n.º 1432/19, datado de 23/08/2019, relativo a 
legalização de alterações efetuadas no edifício existente na rua das Pexinas, n.º 16, no 
prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 474/19 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 16381, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 307/19, com data de entrada de 
23/08/2019, apresentado por SIRE - Sociedade Industrial de Refrigeração Lda, com o 
NIPC 503 271 349, com sede na rua das Pexinas, n.º 16, freguesia e concelho da Marinha 
Grande; 
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Presente informação técnica, datada de 2/10/2019, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido relativo a legalização de 
alterações efetuadas no edifício existente na rua das Pexinas, n.º 16, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 474/19 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 16381, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 307/19, com data de 
entrada de 23/08/2019, apresentado por SIRE - Sociedade Industrial de Refrigeração 
Lda, com o NIPC 503 271 349, com sede na rua das Pexinas, n.º 16, freguesia e 
concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG), em vigor, a 
concessão da respetiva autorização de utilização, ficará dependente da realização de 
prévia vistoria municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
43. Req.º nº 1616/19, datado de 27/09/2019- Proc.º n.º 87/19, datado de 11/03/2019 - 
Simões, Silva & Filhos Lda 
 
906 - Presente pedido com o registo n.º 1616/19, datado de 27/09/2019, relativo a 
construção de edifício destinado a habitação coletiva, comércio e serviços e respetivos 
anexo e muros de vedação, no prédio sito no lote 7A, na rua dos Pintores de Vidro, Embra, 
Marinha Grande, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
13241 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19435-P, da freguesia e concelho 
da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 87/19, com data de 
entrada de 11/03/2019, apresentado por Simões, Silva & Filhos Lda, com o NIPC 502 041 
480, com sede na rua dos Vasos, n.º 5, Cruz d’Areia, freguesia de Leiria, Pousos Barreira e 
Cortes e concelho de Leiria, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara 
realizada a 1/07/2019; 
 
Presente loteamento com o alvará n.º 04/2000, em vigor; 
 
Presente informação técnica, datada de 1/10/2019, que atesta encontrarem-se os projetos de 
especialidade apresentados em condições de ser aceites; 
 
Presente informação técnica datada de 7/10/2019, que atesta estar o processo em condições 
de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
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DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o processo relativo a licenciamento 
da construção de edifício destinado a habitação coletiva, comércio e serviços e 
respetivos anexo e muros de vedação, no prédio sito no lote 7A , na rua dos Pintores 
de Vidro, Embra, Marinha Grande, registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 13241 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
19435-P, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 87/19, com data de entrada de 11/03/2019, apresentado por Simões, 
Silva & Filhos Lda, com o NIPC 502 041 480, com sede na rua dos Vasos, n.º 5, Cruz 
d’Areia, freguesia de Leiria, Pousos Barreira e Cortes e concelho de Leiria. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3 – 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. 
 
 
44. Req.º nº 1603/19, datado de 25/09/2019 - Proc.º n.º 80/19, datado de 04/03/2019 - 
Maria Isabel do Vale Vieira, José Luís Vieira Marques e Miguel Joaquim Vieira Marques 
 
907 - Presente requerimento n.º 1603/19, datado de 2019/09/25, constante do processo 
camarário n.º 80/19, subscrito por Maria Isabel do Vale Vieira, com o NIF 114426040, com 
residência em rua Vale da Arieira, n.º 940, lugar de Vale da Arieira, freguesia de Marrazes e 
Barosa, concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Legalização e 
alteração de edifício destinado a estacionamento”, apresentado por José Luís Vieira 
Marques, com o NIF 184834619, por Maria Isabel do Vale Vieira, com o NIF 114426040 e 
por Miguel Joaquim Vieira Marques, com o NIF 206044631, todos com residência em rua 
Vale da Arieira, n.º 940, lugar de Vale da Arieira, freguesia de Marrazes e Barosa, concelho 
de Leiria, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Alfredo Batista, lugar de Picassinos, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 10214 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
18989-P, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 
2019/09/02. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/09/27, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnico que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
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DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Legalização 
e alteração de edifício destinado a estacionamento”, apresentado por José Luís Vieira 
Marques, com o NIF 184834619, por Maria Isabel do Vale Vieira, com o NIF 114426040 e 
por Miguel Joaquim Vieira Marques, com o NIF 206044631, todos com residência em 
rua Vale da Arieira, n.º 940, lugar de Vale da Arieira, freguesia de Marrazes e Barosa, 
concelho de Leiria, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Alfredo Batista, lugar 
de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 10214 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 18989-P, com o número de processo 80/19, com data de 
entrada em 2019/03/04,  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. 
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. 
 
 
45. Req.º nº 1615/19, datado de 28/11/2018 - Proc.º n.º 511/18, datado de 28/11/2018 - 
Pedro Manuel de Figueiredo Franco 
 
908 - Presente requerimento n.º 1615/19, datado de 2019/09/27, constante do processo 
camarário n.º 511/18, subscrito por Pedro Manuel de Figueiredo Franco, com o NIF 
124469116, com residência em rua 25 de abril, n.º 23, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia e 
muros e, integrado no procedimento, o licenciamento de demolição de moradia 
existente”, a incidir sobre um prédio urbano, sito em rua Álvaro Domingues, n.º 24, lugar de 
Cruzes, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 16074 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 11502, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária 
datada de 2019/08/12.  
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2019/10/07, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE,o pedido de licenciamento da 
obra de “Construção de uma moradia e muros e, integrado no procedimento, o 
licenciamento de demolição de moradia existente”, a incidir sobre um prédio urbano, 
sito em rua Álvaro Domingues, n.º 24, lugar de Cruzes, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob  
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o número 16074 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 11502, com o 
número de processo 511/18, com data de entrada em 2018/11/28, apresentado por 
Pedro Manuel de Figueiredo Franco, com o NIF 124469116, com residência em rua 25 
de abril, n.º 23, freguesia e concelho de Marinha Grande, – deferir o mesmo, com os 
seguintes condicionalismos: 
1. Execução de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua Álvaro 
Domingues, com uma largura de 2,25m. Os materiais a aplicar no passeio deverão 
prever calçada de calcário com as dimensões de 0,05x0,05mx0,05m, após execução de 
uma base em tout-venant com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser de pedra 
calcária com as dimensões de 0,13m (largura à vista) x 0,25m (altura) x 0,13m (largura 
da base), podendo o passeio ser rebaixado na zona da entrada. 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 24,30m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua Álvaro Domingues, n.º 24, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação, 
Arranjos Exteriores, Definitivo”, com o número “Desenho n.º 10”, datada de “15-07-
2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 1235/19, datado de 2019/07/22, ficando a 
emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão 
emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
46. Req.º nº 2070/17, datado de 05/12/2017 - Proc.º n.º 540/17, datado de 05/12/2017 - 
Carlos Manuel da Costa Sequeira Leitão, Carla Isabel Albuquerque Figueiredo Leitão e 
Maria Isabel Vieira Duarte 
 
909 - Presente requerimento n.º 2070/17, datado de 2017/12/05, constante do processo 
camarário n.º 540/19, subscrito por Carlos Manuel da Costa Sequeira Leitão, com o NIF 
22621592 e por Carla Isabel Albuquerque Figueiredo Leitão, com o NIF 223747165, 
ambos residentes em rua 10 de Junho, Lote B, 1.º Dt., freguesia e concelho de Marinha 
Grande e por Maria Isabel Vieira Duarte, com o NIF 210277670, com residência em 
Germanenweg 4, 34431 Marsberg, Alemanha, referente ao pedido de licenciamento da obra 
de “Construção de um anexo e muros vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito no 
lugar de Pilado, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13177 e inscrito na matriz predial rústica 
sob o artigo número 7757, a afetar à designada “Fração A” do conjunto edificado constituído 
no regime de propriedade horizontal, composto por duas frações habitacionais, implantado 
no prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 12271 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 19513. 
 
É ainda solicitada a verificação do requisitos legais à alteração da propriedade horizontal 
constituída, face ao aumento da área total de construção e ao aumento dos logradouros de 
ambas as frações, face à junção de dois prédios rústicos contíguos ao prédio onde se 
implanta o edifício habitacional contendo as duas frações, prédios descritos na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob os números 13177 e 6194 e inscrito na matriz 
predial rústica sob os artigos números 7756, respetivamente.  
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Presente parecer técnico do serviços datado de 2019/10/08, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de um anexo e muros vedação”, a incidir sobre 
um prédio rústico, sito no lugar de Pilado, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13177 
e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 7757, a afetar à designada 
“Fração A” do conjunto edificado constituído no regime de propriedade horizontal, 
composto por duas frações habitacionais, implantado no prédio urbano descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 12271 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 19513, apresentado por Carlos Manuel da 
Costa Sequeira Leitão, com o NIF 22621592 e por Carla Isabel Albuquerque Figueiredo 
Leitão, com o NIF 223747165, ambos residentes em rua 10 de Junho, Lote B, 1.º Dt., 
freguesia e concelho de Marinha Grande e por Maria Isabel Vieira Duarte, com o NIF 
210277670, com residência em Germanenweg 4, 34431 Marsberg, Alemanha 
 
Mais delibera: 
1. 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. 

2. Mandar emitir a certidão comprovativa da verificação dos requisitos tendo em vista 
a alteração da constituição do Regime de Propriedade Horizontal, nos termos 
previstos no art. 1414.º e seguintes do Capítulo VI (Propriedade Horizontal) do 
Código Civil em vigor. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
47. Req.º nº 1511/19, datado de 09/09/2019 - Proc.º n.º 425/18, datado de 08/10/2018 - 
Amélia Luz Pereira Saraiva 
 
910 - Presente processo camarário n.º 425/18, inerente ao pedido de licenciamento da 
“Legalização da obra de construção de uma moradia e anexos”, a incidir sobre o Lote n.º 
3 constituído pelo Alvará de Loteamento n.º 03/89, alterado pelo Alvará de Loteamento com 
Obras de Urbanização n.º 04/2001, relativo ao prédio urbano sito na rua das Forcadas, n.º 
151, lugar de Figueiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 4432 e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo n.º 10519, apresentado por Amélia Luz Pereira Saraiva, com o NIF 116958235, na 
qualidade de Cabeça de Casal da Herança aberta por óbito de Manuel Pereira Dias, com o 
NIF 743314450, com residência no bairro Mariano, n.º 20, lugar de Matos, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, sobre o qual recaiu a deliberação camarária datada de 
2019/07/15, que se transcreve: 
 
“Presente requerimento n.º 1810/18, registado em 2018/10/08, subscrito por Amélia Luz 
Pereira Saraiva, com o NIF 116958235, na qualidade de Cabeça de Casal da Herança  
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aberta por óbito de Manuel Pereira Dias, com o NIF 743314450, com residência no Bairro 
Mariano, n.º 20, lugar de Matos, freguesia e concelho de Marinha Grande, constante do 
processo camarário n.º 425/18, registado em 2018/10/28, referente a pedido de 
licenciamento (legalização) da obra de construção de uma moradia e anexos, no Lote n.º 
3 do Alvará de Loteamento n.º 03/89, alterado pelo Alvará de Loteamento Com Obras de 
Urbanização n.º 04/2001, relativo ao prédio urbano sito na Rua das Forcadas, n.º 151, lugar 
de Figueiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, inscrito na matriz predial sob o artigo 
n.º 10519, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 4432. 
Presente parecer técnico, datado de 2019/03/14, que refere não se encontrar o projeto apto 
para aprovação. 
Presentes pareceres da Chefe de Unidade, datado de 2019/06/07, e da Chefe da Divisão da 
Gestão do Território, datado de 2019/06/12, bem como o Despacho do Vereador do 
Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 2019/07/05.  
Após análise do projeto de arquitetura apresentado pelo requerimento n.º 1810/18, registado 
em 2018/10/08, subscrito por Amélia Luz Pereira Saraiva -  com o NIF 116958235, na 
qualidade de Cabeça de Casal da Herança aberta por óbito de Manuel Pereira Dias, com o 
NIF 743314450, com residência no Bairro Mariano, n.º 20, lugar de Matos, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, constante do processo camarário n.º 425/18, registado em 
2018/10/28, referente a pedido de licenciamento (legalização) da obra de construção de 
uma moradia e anexos, no Lote n.º 3, do Alvará de Loteamento n.º 03/89, alterado pelo 
Alvará de Loteamento Com Obras de Urbanização n.º 04/2001, relativo ao prédio urbano sito 
na Rua das Forcadas, n.º 151, lugar de Figueiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 10519, descrito na Conservatória do Registo Predial 
da Marinha Grande sob o n.º 4432, bem como os pareceres da Chefe de Unidade, datado de 
2019/06/07, e da Chefe da Divisão da Gestão do Território, datado de 2019/06/12, bem como 
o Despacho do Vereador do Planeamento e Ordenamento do Território, datado de 
2019/07/05, bem como os pareceres e despacho que sobre ele recaíram, a Câmara 
Municipal delibera NOTIFICAR a requerente, nos termos do artigo 121.º e 122.º do Código 
do Procedimento Administrativo - CPA, para se pronunciarem em sede de AUDIÊNCIA 
PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da 
pretensão, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24º do Regime Jurídico da Urbanização 
e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, por o projeto violar norma legal aplicável, 
nomeadamente o Regulamento do Loteamento por área de construção superior à área de 
construção de 109 m2 fixada no Regulamento do Loteamento, no Alvará de Loteamento n.º 
03/89, alterado pelo Alvará de Loteamento Com Obras de Urbanização n.º 04/2001, para o 
Lote n.º 3, em questão.” 
Presente requerimento com registo de entrada n.º 1511/19, datado de 2019/09/09, pelo qual 
é solicitada a prorrogação do prazo por mais 90 dias para dar resposta à referida audiência 
prévia, alegando “ (...) a possibilidade de ir ao encontro da decisão camarária, por 
eventualmente ser necessário  proceder á demolição da área que ultrapassa os índices 
legais.”.  
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/10/04, a enquadrar devidamente 
o pedido. 
 
Após a análise do pedido de prorrogação de prazo para que a requerente se pronuncie 
em sede de audiência prévia, sobre a proposta de indeferimento recaída sobre o 
pedido de licenciamento da “Legalização da obra de construção de uma moradia e 
anexos”, a incidir sobre o Lote n.º 3 constituído pelo Alvará de Loteamento n.º 03/89, 
alterado pelo Alvará de Loteamento com Obras de Urbanização n.º 04/2001, relativo ao 
prédio urbano sito na rua das Forcadas, n.º 151, lugar de Figueiras, freguesia e  
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concelho de Marinha Grande, e tendo em consideração o parecer técnico datado de 
2019/10/04 que sobre ele recaiu, a Câmara delibera DEFERIR a prorrogação do prazo 
anteriormente concedido,  nos termos requeridos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
48. Req.º nº 1584/19, datado de 23/09/2019 - Proc.º n.º 249/19, datado de 15/07/2019 - 
Alexandre & Maia Lda 
 
911 - Presente pedido com o registo n.º 1584/19, datado de 23/09/2019, relativo a pedido de 
informação prévia referente a construção de edifício destinado a indústria, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 792 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo n.º 3904, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a 
que se reporta o processo n.º 249/19, com data de entrada de 15/07/2019, apresentado por 
Alexandre & Maia Lda, com o NIPC 505 290 030, com sede na rua da Indústria Metalúrgica, 
n.º 593, Cumeiras, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande; 
 
Presente parecer desfavorável emitido pela Infraestruturas de Portugal, com o n.º 2178, 
datado de 12/09/2019, ao abrigo da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril; 
 
Presente informação técnica, datada de 1/10/2019, que refere não ser viável a proposta, em 
virtude de ter recaído sobre a mesma parecer desfavorável emitido por entidade externa cujo 
parecer é vinculativo; 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
NOTIFICAR a sociedade requerente, Alexandre & Maia Lda., com o NIPC 505290030, 
com sede na rua da Indústria Metalúrgica, n.º 593, Cumeiras, Embra, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, em sede de AUDIÊNCIA PRÉVIA, nos termos e para os 
efeitos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código do Procedimento Administrativo 
(CPA), concedendo-lhe 15 dias, antes de ser tomada a decisão final, para que esta 
refira, por escrito, o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento, ao abrigo 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 24º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, do seu processo, referente ao pedido 
de informação prévia de construção de edifício destinado a indústria, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 792 e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 3904, da freguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo n.º 249/19, com data de entrada de 
15/07/2019, por ter sido a mesma objeto de parecer negativo por parte da 
Infraestruturas de Portugal, cujo parecer prévio é vinculativo, nos termos da Lei 
34/2015, de 27 de abril. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
49. Req.º nº 820/19, datado de 10/05/2019 - Proc.º n.º 166/19, datado de 10/05/2019 - 
Pedro Miguel Barros Pedrosa Ascenso 
 
912 - Presente requerimento n.º 820/19, datado de 2019/05/10, constante do processo 
camarário n.º 166/19, em nome de Pedro Miguel Barros Pedrosa Ascenso, com o NIF  
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206483880, com residência em rua António Maria da Silva, n.º 9, r/c, lugar de Comeira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, relativo ao pedido de licenciamento da 
“Legalização da Alteração e Ampliação de Moradia e Anexos” existentes, localizados 
num conjunto de prédios urbanos sitos na rua António Maria da Silva, lugar de Comeira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descritos na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob os números 19883 e 13963 e inscritos nas matrizes prediais urbanas 
sob os artigos número 2884 e 16766, da freguesia e concelho de Marinha Grande, com as 
áreas de 720,00m2 e 526,00m2, respetivamente. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/10/01, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, nomeadamente o art. 73.º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas, ao propor a legalização de vãos ao nível da fachada lateral direita, 
dispondo de acesso, iluminação e ventilação, a uma distância à estrema confinante com o 
prédio contíguo, inferior a 3,00m. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da “Legalização da Alteração e Ampliação 
de Moradia e Anexos” existentes, localizados num conjunto de prédios urbanos sitos 
na rua António Maria da Silva, lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descritos na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob os 
números 19883 e 13963 e inscritos nas matrizes prediais urbanas sob os artigos 
número 2884 e 16766, da freguesia e concelho de Marinha Grande, com as áreas de 
720,00m2 e 526,00m2, respetivamente, apresentado por Pedro Miguel Barros Pedrosa 
Ascenso, com o NIF 206483880, com residência em rua António Maria da Silva, n.º 9, 
r/c, lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, bem como do parecer 
técnico datado de 2019/10/01, a Câmara Municipal delibera NOTIFICAR o requerente, 
nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo – 
CPA, para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 
dias, sobre o presente projeto de indeferimento da pretensão, nos termos do disposto 
na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, nomeadamente por violar normas 
legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente o art. 73.º do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, ao propor a legalização de vãos ao nível da fachada lateral 
direita, dispondo de acesso, iluminação e ventilação, a uma distância à estrema 
confinante com o prédio contíguo, inferior a 3,00m. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
50. Req.º nº 1442/18, datado de 06/08/2018 - Proc.º n.º 326/18, datado de 06/08/2018 - 
IBASI - Construções Metálicas, Unipessoal, Lda. 
 
913 - Presente requerimento n.º 1442/18, datado de 2018/08/06, constante do processo 
camarário n.º 326/18, em nome de IBASI - Construções Metálicas, Unipessoal, Lda., com 
o NIPC 507730240, com sede em rua dos Francos, n.º 169, lugar de Amieira, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, relativo ao pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de um edifício de habitação e comércio”, a levar a efeito sobre dois prédios, um rústico, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 7248 e 
inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 9114, e um outro, urbano, descrito na 
Conservatória do registo Predial de Marinha Grande sob o número 8600 e inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo n.º 2147. 
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Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/04/04, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes no n.º 8 do art. 5.º do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, ao apresentar uma área bruta 
de construção de 1112,00m2, superior à área bruta de construção máxima permitida de 
686,00m2, resultando num índice de construção bruto de 1,62, superior ao índice de 
construção bruto máximo permitido de 1,00, bem como por apresentar uma densidade 
habitacional de 72,89 fogos/ha, superior à densidade habitacional máxima permitida de 60 
fogos/ha, consequência do número de fogos propostos de 5 fogos, superior ao número 
máximo de fogos permitido de 4 fogos. 
 
Presente deliberação camarária datada de 2019/05/20, pela qual foi concedido à requerente, 
o prazo de 15 dias para se pronunciar em sede de audiência prévia, por escrito, sobre o 
projeto de indeferimento da pretensão, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 
24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação - RJUE, nomeadamente por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, 
designadamente as constantes no n.º 8 do art. 5.º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal da Marinha Grande, ao apresentar uma área bruta de construção de 1112,00m2, 
superior à área bruta de construção máxima permitida de 686,00m2, resultando num índice 
de construção bruto de 1,62, superior ao índice de construção bruto máximo permitido de 
1,00, bem como por apresentar uma densidade habitacional de 72,89 fogos/ha, superior à 
densidade habitacional máxima permitida de 60 fogos/ha, consequência do número de fogos 
propostos de 5 fogos, superior ao número máximo de fogos permitido de 4 fogos. 
 
Presente informação dos serviços datada de 2019/10/04, referindo não ter sido apresentada 
qualquer alegação sobre o referido projeto de indeferimento recaído sobre a pretensão em 
causa. 
 
Após a análise da pretensão, e tendo em consideração os pareceres técnicos que 
sobre ela recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
INDEFERIR, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, o 
pedido de licenciamento da obra de “Construção de um edifício de habitação e 
comércio”, a levar a efeito sobre dois prédios, um rústico, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 7248 e inscrito na respetiva 
matriz sob o artigo n.º 9114, e um outro, urbano, descrito na Conservatória do registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 8600 e inscrito na respetiva matriz sob o 
artigo n.º 2147, nomeadamente por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, 
designadamente as constantes no n.º 8 do art. 5.º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal da Marinha Grande, ao apresentar uma área bruta de construção de 
1112,00m2, superior à área bruta de construção máxima permitida de 686,00m2, 
resultando num índice de construção bruto de 1,62, superior ao índice de construção 
bruto máximo permitido de 1,00, bem como por apresentar uma densidade 
habitacional de 72,89 fogos/ha, superior à densidade habitacional máxima permitida de 
60 fogos/ha, consequência do número de fogos propostos de 5 fogos, superior ao 
número máximo de fogos permitido de 4 fogos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 



 

Página 65 de 97 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 14/10/2019. 
 

Mandato de 2017/2021 
Ata nº 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
51. Req.º nº 1562/19, datado de 18/09/2019 - Proc.º n.º 347/19, datado de 18/09/2019 - 
Maricordeiro - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. 
 
914 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1562/19, datado de 18/09/2019 
apresentado por Maricordeiro - Construção Civil e Obras Públicas, Lda., com o NIPC 
506403122, com sede em Rua do Vale n.º 47, Casal dos Claros, freguesia de Amor concelho 
de Leiria, a solicitar a autorização de utilização para o edifício sito na Rua Ilídio Oliveira 
Guerra, n.º 1, Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de alterações 
licenciadas no âmbito do processo n.º 443/72, tituladas pelo alvará de construção n.º 404, 
emitido em 05/06/1972, e de comunicação de obras isentas de controlo prévio respeitante 
aos trabalhos de reparação de paredes, de redes elétrica e de águas, pinturas, rebocos e 
colocação de ladrilhos, a que correspondente o processo camarário 559/17. 
 
Presente parecer técnico datado de 08/10/2019, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista na aliena a) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico 
de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito na Rua Ilídio Oliveira Guerra, n.º 1, 
Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Maricordeiro - 
Construção Civil e Obras Públicas, Lda., com o NIPC 506403122, com sede em Rua do 
Vale n.º 47, Casal dos Claros, freguesia de Amor concelho de Leiria, com a seguinte 
composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheiro Rui Vicente 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Nuno Fernandes  
 
2) Membros suplentes 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Álvaro Letra 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
52. E/6895/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - EDP, S.A. 
 
915 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/6895/2019, datado de 
18/06/2019, apresentado por EDP – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A., com o NIPC  
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504394029, com ocupação de espaço público para abertura de vala para realização de 
trabalhos em subsolo, referentes à execução de uma baixada de energia elétrica, a levar a 
cabo na Rua 1.º de Janeiro, Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha Grande, numa 
extensão de cerca de 92,00 metros. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 03/07/2019, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 16/09/2019 pelo Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente 
da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a Câmara 
Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do 
RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à execução de uma baixada 
de energia elétrica, apresentado por EDP Distribuição – Energia, S.A., com o NIPC 
504394029, a levar a cabo na Rua 1.º de Janeiro, Amieirinha, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
53. Req.º nº 1654/19, datado de 12/07/2019 - Proc.º n.º 248/19, datado de 02/10/2019 - 
Megatechind - Indústrias Marinha Grande, Lda, 
 
916 - Presente pedido, com o registo de entrada n.º 1654/19, apresentado por Megatechind - 
Indústrias Marinha Grande, Lda, com sede na Rua da Zona Industrial, n.º 3, Freguesia da 
Moita e Concelho da Marinha Grande, em que solicita a alteração do conteúdo da minuta do 
contrato de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande, 
aprovada em reunião camarária de 16-09-2019, mais precisamente da alínea a) do n.º 1 da 
sua cláusula 3.ª, passando a constar da mesma a criação de 16 postos de trabalho, em vez 
dos 140. 
 
Presente parecer jurídico, datado de 08-10-2019, sobre o assunto. 
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A Câmara Municipal apreciou o pedido, com o registo de entrada n.º 1654/19, 
apresentado por Megatechind - Indústrias Marinha Grande, Lda, com sede na Rua da 
Zona Industrial, n.º 3, Freguesia da Moita e Concelho da Marinha Grande, em que 
solicita a alteração do conteúdo da minuta de contrato de Apoio ao Emprego e 
Empreendedorismo, aprovada em reunião camarária de 16-09-2019, mais precisamente 
o teor da alínea a) do n.º 1 da sua cláusula 3.ª, na parte respeitante ao número de 
postos de trabalho a criar, passando a constar da mesma a criação de 16 postos, em 
vez dos 140 nela constantes.  
 
Mais apreciou o parecer jurídico sobre o assunto, datado de 09-10-2019, e 
concordando com o contéudo do mesmo, que passa a fazer parte integrante da 
presente deliberação e que se anexa, delibera deferir o mencionado pedido e aprovar a 
minuta de contrato, que se anexa, devidamente alterada. 
 
 

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

 
MINUTA DE CONTRATO DE APOIO  
 

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

II. Outorgantes 
 

Entre 
 
Primeiro Outorgante: Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal e em representação do MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, NIPC 
505 776 758, com sede na Praça Guilherme Stephens, Marinha Grande, 
 
e 
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Segundo Outorgante:……., na qualidade de ………….., e em representação de 
MEGATECHIND - INDÚSTRIAS MARINHA GRANDE, LDA, com sede na Rua da Zona 
Industrial, n.º 3, Freguesia da Moita e Concelho da Marinha Grande, adiante referenciada 
como investidor. 
 
É celebrado o presente contrato, nos seguintes termos: 
 

III. Cláusulas 
 
 
Cláusula 1.ª – Objeto 
 
O presente contrato tem por objeto a contratualização de benefícios em contrapartida da 
realização de investimentos industriais e subsequente criação de postos de trabalho. 
 
Cláusula 2.ª – Âmbito  
 
O presente contrato concretiza o Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no 
Concelho da Marinha Grande e é celebrado no âmbito do processo de licenciamento de uma 
ampliação de uma unidade industrial, que tramitou sob o n.º 248/19. 
 
 
Cláusula 3.ª – Obrigações do investidor 
 

1. O investidor obriga-se a:  
a) Criar 16 postos de trabalho nas instalações objeto do processo de licenciamento; 
b) Prestar toda a informação que lhe seja requerida, pelo Município da Marinha Grande, 

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

unidade industrial, declaração emitida pelos serviços de segurança social que ateste 
o cumprimento da alínea a); 

2. Para os efeitos da alínea c) presume-se o início de laboração no prazo de 45 dias 
seguidos a contar da data de emissão do alvará de autorização de utilização. 
3. Atualmente o investidor dispõe, no total, de 81 postos de trabalho na unidade industrial 
objeto de ampliação.  
 
 
Cláusula 4.ª – Benefício 
 
1. O investidor beneficia da isenção do pagamento das taxas urbanísticas devidas pela 
realização da operação urbanística. 
2. O benefício é concedido ao abrigo do disposto na alínea f), do n.º 3, do artigo 119.º, do 
Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização. 
 
 
Cláusula 5.ª - Outros benefícios  
 
1.O investidor goza, se necessário, de isenção da taxa devida por ocupação de espaço 
público, durante o período estritamente necessário à execução da operação urbanística. 
2.O investidor não suporta os encargos relativos à execução dos ramais domiciliários de 
água e de águas residuais, se estes se revelarem necessários no presente âmbito. 
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Cláusula 6.ª – Condição 
 
1.As medidas de apoio ao emprego e empreendedorismo, objeto do presente contrato, estão 
sujeitas à condição de manutenção dos postos de trabalho contratualizados pelo período de 
um ano. 
2.O prazo de um ano inicia-se na data de início efetivo de laboração da unidade industrial e, 
na falta daquela, no termo do prazo a que se refere o n.º 2, da cláusula 3.ª.  
 
 
Cláusula 7.ª - Fiscalização 
 
O cumprimento do presente contrato pode ser fiscalizado pelo Município da Marinha Grande, 
com vista à verificação do respeito de todas as obrigações assumidas pelo investidor. 
 
 
Cláusula 8.ª – Incumprimento 
 
1.A não comprovação ou a redução do número de postos de trabalho contratualizados 
implica o pagamento do montante correspondente à redução de taxas concedida, acrescido 
de juros de mora à taxa legal. 
2.O incumprimento de qualquer das obrigações assumidas pelo investidor, no âmbito do 
presente contrato, implica o pagamento do montante correspondente à redução concedida, 
acrescido de juros de mora à taxa legal. 
3.A verificação do disposto nos números anteriores impede as empresas incumpridoras de 
beneficiarem de quaisquer medidas de apoio ao emprego e empreendedorismo pelo prazo 
de dois anos. 
4.O investidor reconhece, em caso de incumprimento das obrigações assumidas no presente 
contrato e para os devidos efeitos legais, o crédito do Município da Marinha Grande, no 
montante indicado na cláusula quarta. 
 
Cláusula 9.ª - Vigência 
 
O presente contrato produz efeitos a partir da data da sua celebração.  
 
O Primeiro Outorgante 
 
O Segundo Outorgante 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 


 
A Sr.ª Presidente ausentou-se da reunião após a votação deste ponto, pelas 12:45 horas, 
para ir receber o Senhor Presidente da República, sendo a reunião presidida desde essa 
altura e até final pelo Vice-Presidente, Sr. Carlos Caetano. 
 
Nesta altura regressou-se ao ponto 3 da ordem do dia.  
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3. Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Vieira de 
Leiria. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
“Que espaço municipal é este? É um terreno rústico? O que se pretende exatamente fazer? 

Quem analisou este processo juridicamente? Onde está o parecer dos serviços?  
Por que razão o enquadramento jurídico do protocolo não coincide com o enquadramento da 
deliberação de câmara? A deliberação refere-se à competência prevista na alínea u) do n.1 
do art.º 33 do Anexo à Lei 75/2013 que não diz respeito a isto. 
O Programa Mar2020, da ADAE, é o mesmo que falámos na reunião passada, aquando da 
candidatura do Centro Interpretativo da arte Xávega na Praia da Vieira. Questionei então se 
a nossa Câmara iria apresentar mais alguma candidatura, pois 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, Agua de Madeiras, Praia Velha. A 
Sra. Presidente disse então que não íamos porque não era possível. Afinal é possível e só 
lamentamos que não tenhamos feito mais para outras praias do concelho e esta esteja a ser 
feita à pressa, em cima do joelho. 
No decurso da reunião foi entregue uma nova versão do protocolo que passou a integrar 
uma alínea nova referente ao projecto dos correios, cujo conteúdo passámos a tomar 
conhecimento: “b) Avenida Marginal, na Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, 
constituído por edifício com a área de 35m2, a confrontar a norte com Passeio Público (Largo 
Salva Vidas), a sul com Posto de Transformação, a nascente com Município da Marinha 
Grande (sanitários públicos) e a poente com Avenida Marginal, propriedade do Município, 
inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Vieira de Leiria sob o artigo 5771-P, no 
estado em que se encontra.” 
 
Em face das questões colocadas, a minuta do protocolo foi alterada e distribuída nova 
versão aos Srs. Vereadores. 
 
Foi também pedida uma planta da área ao Arqt.º Miguel Figueiredo, que veio à reunião 
explicar o projeto Mar2020.  
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira agradeceu a disponibilidade do Arqt.º Miguel Figueiredo e o 
esforço feito para, em poucos dias, se desenvolver este projeto, quando a ADAE publicou o 
aviso em finais de maio/2019. É uma pena não se ter aproveitado da melhor forma todo o 
financiamento. 
 
 
Terminada a discussão, foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
917 - Considerando: 
 

- Os princípios instituídos e o quadro de atribuições e competências concedidas às 
Autarquias Locais; 
 

- Que a descentralização administrativa assegura a concretização do "Princípio da 
Subsidiariedade” e as atribuições e competências exercidas pelo nível de administração 
melhor colocado, prossegue maior eficácia e satisfação das necessidades das populações; 
 

- Que foi pela Junta de Freguesia de Vieira de Leiria solicitada a possibilidade de utilização 
de espaço municipal, sito na Avenida dos Pescadores, na Praia da Vieira de Leiria, freguesia 
de Vieira de Leiria, constituído por parcela de terreno rústica com a área de 1493m2, a  
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confrontar a norte com a Rua dos Pescadores, a sul com Raul Leandro e Outros, a poente 
com Rua José Loureiro Botas e nascente com Escadaria Pública, integrante do prédio rústico 
com a área total de 9,80ha, propriedade do Município, no âmbito da reabilitação da zona sul 
da Praia da Vieira e para efeitos de candidatura a um projeto do programa mar2020; 
 

- Que compete à Câmara Municipal administrar o domínio público municipal bem como 
apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de interesse 
municipal, de natureza social, cultural, desportiva recreativa ou outra (artº 33, nº1 qq., 33.º 
n.º1, alínea u) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e posteriores alterações); 
 

- Que os requisitos da candidatura em causa pressupõem uma obrigatoriedade de protocolo 
de utilização de pelo menos 5 anos dos imóveis candidatados. 
 

Propõe-se a aprovação desta minuta de protocolo, de modo a que a Junta de Freguesia 
possa fazer a candidatura em tempo útil.  
 

Assim, a Câmara Municipal delibera, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alíneas t) e qq) do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, aprovar a minuta do protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Vieira de Leiria. 
 

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

54. Habitação social - Rua Adriano Marques Nobre, 30, Camarnal - Abandono do 
locado - Falta de pagamento das rendas - Ocupação ilícita por desconhecidos - 
Resolução do contrato de arrendamento - Despejo - Dispensa de audiência prévia. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu e requereu o seguinte: 
 

“A situação das habitações sociais no nosso concelho é um assunto, que considero da maior 
relevância, pois permite que a Câmara ajude as famílias de fracos recursos. No entanto, algo 
vai mal na gestão destes recursos.  
 

Senão vejamos a situação deste processo: 
 

a) esta casa estava ocupada por alguém que há um ano a abandonou, e consequentemente 
deixou de pagar renda.  

- Como é possível que durante tanto tempo a Câmara não tenha tomado conta deste 
assunto?  
- Sabia que a casa estava abandonada, quando outras famílias precisam urgentemente 
dum teto. Relembro que na última reunião a vereadora Célia informou que há 170 
famílias em lista de espera. 
- o utilizador deixou de pagar a renda (€ 11,14/mês), e a Camara nada fez durante 12 
meses. 
  

b) a casa foi ocupada ilicitamente por desconhecidos em Novembro de 2018. Não tendo 
conhecimento das circunstâncias, podemos, no entanto, questionar o seguinte: 
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- como é possível a Câmara ter 11 meses alguém a ocupar ilicitamente uma habitação 
social sua, e nada fazer? 

- apesar de censurável, estas pessoas que ocuparam a casa, fizeram-no para que não 
ficasse abandonada. Será que não seria uma daquelas famílias que comprovadamente 
precisava, e a Câmara, em vez de lhes facultar a casa, preferiu que a mesma ficasse 
abandonada? 
 

c) a habitação apresenta danos, incluindo vidros partidos e uma utilização imprudente e 
desadequada, nem agua tem. De quem é a responsabilidade? Da Câmara que permitiu que 
isto acontecesse nos últimos onze meses, sem nada fazer. 
 

Repito que a gestão das casas sociais da Câmara está mal gerida. Há casas devolutas, 
abandonadas, algumas a precisarem de obras, e 170 famílias a precisarem. Há arrendatários 
que faleceram e a casa ficou vazia. Será que, comprovadamente, todos os arrendatários 
hoje estão em condições de fracos recursos económicos?  
É lamentável que a Câmara deixe chegar a esta situação. 
É preciso tomar decisões, e disponibilizamo-nos para ajudar neste processo, em tudo o que 
for preciso. 
 

Para já faço um requerimento para a ata: 
“Solicito que me seja disponibilizada a lista de habitações sociais, em todo o concelho, com a 
respetiva indicação das condições: 

1.  em que cada habitação está, ou seja: ocupada, devoluta, a precisar de obras, etc. 
2.  o comprovativo de que cada habitação está habitada 

3.  a justificação para que a família esteja em situação de fracos recursos 
económicos, que justifiquem a utilização duma habitação social da Câmara” 

 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que tem estas informações e que vai enviar. 
 
 
918 - Presentes informações I/3088/2018, I/278/2019 e I/2010/2019, da DDC-Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, Área de Intervenção Social, propondo a resolução do 
contrato de arrendamento celebrado em 29-07-2014, com a arrendatária Dora de Jesus da 
Silva Marques, por falta de pagamento atempado das rendas da habitação. 
  
Presente parecer jurídico I/2018/2019, de 08-10-2019, que aqui se dá, para todos os legais 
efeitos, como integralmente reproduzido e que fica anexo à ata (Anexo 1), que apreciou os 
factos e as provas produzidas e conclui: 
 
a) Estarem preenchidos os requisitos legais e regulamentares para que seja acionada a 

resolução do contrato de arrendamento celebrado com Dora de Jesus da Silva Marques, 
da habitação social sita na Rua Adriano Marques Nobre, n.º 30, Camarnal, Marinha 
Grande, por abandono do locado há um ano e por falta de pagamento das rendas desde 
setembro de 2018. 

b) Estarem preenchidos os requisitos legais para a interposição de ação executiva para 
pagamento de quantia certa, junto do TAF-Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, 
tendo em vista a cobrança coerciva das rendas vencidas e que não prescritas. 

c) Estarem preenchidos os requisitos legais e regulamentares previstos no art.º 38.º do 
Regulamento de Atribuição, de Gestão e Utrilização das Habitações Sociais do 
Município da Marinha Grande, para determinar o despejo dos desconhecidos que desde 
novembro de 2018 vêm ocupando a habitação abandonada pela arrendatária; 
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d) Existirem fundamentos de facto e de direito para que seja dispensada a realização de 

audiência prévia da arrendatária, nos termos do previsto no art.º 124.º, n.º 1, alínea a), 
do CPA-Código do Procedimento Administrativo. 

 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação I/2018/2019 e considerando que: 
 
 A arrendatária Dora de Jesus da Silva Marques abandonou o locado em outubro 

de 2018, sem qualquer comunicação e justificação apresentadas nesta Câmara 
Municipal; 

 
 Desde setembro do mesmo ano de 2018 deixou de pagar a respetiva renda do 

locado, no valor mensal de 11,14€, encontrando-se em dívida ao Município, 14 
meses, no valor total de 155,96€; 

 
 Com este comportamento censurável, a arrendatária violou os seus deveres 

impostos pelo art.º 1038.º, alínea a) do Código Civil, e o art.º 29.º, n.º 1, alíneas i) e 
j) do Regulamento de Atribuição, de Gestão e de Utilização das Habitações Sociais 
do Município, factos que constituem fundamentos para a resolução do contrato de 
arrendamento, nos termos do art.º 1083.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3.º, do mesmo C.C., 
do art.º 25.º, n.º 1 do RAAH-Regime do Arrendamento Apoiado para Habitação e do 
art.º 32.º, n.º 1, alíneas e) e h), do citado Regulamento; 

 
 A habitação social em causa foi ocupada, ilicitamente, por desconhecidos, desde 

novembro de 2018, os quais se recusaram abandoná-la, voluntariamente, quando 
confrontados com a ilicitude dessa ocupação por falta de título concedido pelo 
Município, facto que confere à Câmara Municipal o dever de determinar o seu 
despejo, nos termos do previsto no art.º 38.º do Regulamento; 

 
 A habitação social constitui um bem escasso do Município essencial e 

imprescindível ao alojamento dos muitos agregados familiares de fracos recursos 
económicos existentes no concelho, o que torna insustentável e inexigível a 
manutenção do contrato de arrendamento nas condições atrás mencionadas e a 
manutenção da ocupação sem título da mesma, por desconhecidos, 

 
Delibera: 
 
1. Nos termos e ao abrigo do disposto no art.º 38.º, n.ºs. 1 e 2 do Regulamento 

Municipal, e da alínea d) do n.º 1 do art.º 112.º do CPA-Código do Procedimento 
Administrativo, notificar por via edital, todos e quaisquer desconhecidos que 
atualmente e desde novembro de 2018 vêm ocupando, ilicitamente e sem título 
municipal, a habitação sita na Rua Adriano Marques Nobre, n.º 30, Camarnal, 
propriedade do Município, que lhes é fixado o prazo máximo de três dias úteis 
para desocuparem a mesma e procederem à entrega das respetivas chaves na 
Câmara Munipal, sob pena de execução do despejo, com requisição das 
autoridades policiais competentes. 

 
2. Nos termos e ao abrigo da competência conferida pelo n.º 2 do art.º 32.º do 

mesmo Regulamento, resolver o contrato de arrendamento celebrado em 29-07-
2014, com Dora de Jesus da Silva Marques, residente em parte incerta, e fixar em 
30 dias o prazo para proceder à desocupação da habitação e à entrega voluntária 
da mesma e das respetivas chaves, nesta Câmara Municipal, com dispensa de  
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audiência prévia, nos termos e ao abrigo do previsto na alínea a) do n.º 1 do art.º 
124.º do CPA, com os seguintes fundamentos: 

 
 A arrendatária ausentou-se da habitação e do país em outubro de 2018, sem 

informar a Câmara Municipal e sem que se conheça o seu atual paradeiro. 
Apenas se supõe que se encontre no Reino Unido; 

 Não diligenciou, como era seu dever, pela entrega voluntária da habitação e 
das respetivas chaves ao Município; 

 Continua ausente da habitação e não se conhece a sua atual 
morada/residência, pelo que qualquer notificação efetuada na habitação 
arrendada não chegará à destinatária; 

 Ainda que se realizasse a notificação por edital, não é espectável que venha a 
ser apresentada qualquer oposição à resolução do contrato; 

 E ainda que houvesse oposição à decisão de resolução do contrato e que a 
arrendatária pusesse fim às duas causas que a determinaram, tal decisão não 
caducaria nem seria revertida; 

 A habitação tem vindo, desde novembro de 2018, a ser ocupada, ilicitamente, 
por desconhecidos, a ser frequentada por outros desconhecidos, quer 
durante o dia, quer durante a noite, sendo que aqueles que ali foram 
encontrados nas visitas domiciliárias das técnicas municipais, se recusaram 
a abandonar a mesma, quando confrontados com a ilicitude dessa ocupação; 

 A habitação já apresenta vários danos visiveis (quebra de vidros) e quanto 
mais tempo se mantiver nessa situação, maiores serão os danos nela 
causados por uma utilização imprudente e desadequada dos fins a que se 
destina, uma vez que também não é servida por água da rede pública; 

 As habitações sociais são um bem escasso do Município e urge, quanto antes, 
que se retome a posse da mesma para nela possam ser realizadas as obras 
de reparação necessárias e para que possa ser destinada pela Câmara 
Municipal aos seus adequados fins. 

 
3. Mais delibera notificar a arrendatária, por via edital, dado o desconhecimento do 

seu paradeiro (ao abrigo da mesma alínea d) do n.º 1 do art.º 112.º do CPA) de que, 
nos termos do n.º 3 do art.º 30.º, dos nºs. 3 a 5 do art.º 32.º e dos nºs. 1 e 2 do art.º 
35.º, todos do já citado Regulamento: 

 
a) O valor total das rendas em dívida é, na data desta deliberação, de 155,96€ 

(cento e cinquenta e cinco euros e noventa e seis cêntimos), correspondente 
a 14 meses de renda, de setembro de 2018 a outubro de 2019, inclusive, cujo 
pagamento deve ser efetuado no prazo máximo de 10 dias úteis a contar da 
notificação desta deliberação. 

 
b) A resolução do contrato de arrendamento não caduca mesmo que a 

arrendatária ponha fim às causas que a determinaram. 
 

c) A falta de pagamento das rendas em dívida, no prazo fixado, tem por 
consequência a interposição de ação executiva para pagamento de quantia 
certa, perante o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. 

 
d) O incumprimento voluntário da obrigação de desocupação e entrega da 

habitação no prazo supra fixado à arrendatária, terá por consequência a 
tomada de posse da habitação, pelo Município, considerando-se 
abandonados a favor deste, quaisquer bens móveis deixados na mesma, sem 
direito da arrendatária a qualquer indemnização. 
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e) Ao Município assiste o direito de ser ressarcido das despesas efetuadas com a 
realização de obras necessárias à reposição da habitação nas condições em 
que se encontrava, à data da celebração do contrato, decorrentes de 
eventuais danos que se venham a verificar no fogo, após a resolução do 
contrato. 

 
f) Esta decisão de resolução do contrato de arrendamento é suscetível de 

impugnação perante o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, nos termos 
do previsto no art.º 32.º, n.º 5, do Regulamento Municipal. 

 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
55. Celebração de acordo de regularização de dívida referente ao arrendatário 
residente na Avenida da Liberdade Bl M 4º dto, Casal de Malta, Marinha Grande 
 
919 - Presente requerimento com o registo de entrada E/10094/2019, datado de 16 de 
setembro de 2019, a solicitar o pagamento da dívida existente referente a rendas em atraso, 
em 12 prestações mensais. 
 
Presente informação n.º 1997 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, de 03 de 
outubro de 2019, através da qual se expõe a situação do referido arrendatário e as 
circunstâncias que levaram à existência da presente dívida por parte deste, e propõe a 
celebração de um acordo de regularização de dívidas do montante que se encontra por 
liquidar, no valor de 459,63€, em 12 prestações mensais, a partir de dezembro do corrente 
ano. 
 
Considerando que o inquilino refere não ter capacidade económica para liquidar a dívida na 
íntegra, tendo em conta que, atualmente, encontra-se de baixa médica,  
 
Considerando que havendo possibilidade de celebrar um acordo de regularização, o inquilino 
solicitou o pagamento em prestações, propondo o valor unitário de 38,30€ (trinta e oito euros 
e trinta cêntimos),  
 
Considerando a proposta apresentada para pagamento da dívida, em 12 prestações 
mensais; 
 
Considerando que o Regulamento de Atribuição, de Gestão e de Utilização das Habitações 
Sociais do Município da Marinha Grande estabelece na alínea k), do n.º 1, do artigo 29.º, que 
em caso de atraso no pagamento da renda ou acumulação de vários meses em dívida, e de 
forma a evitar a resolução do contrato de arrendamento, possa vir a ser celebrado um acordo 
prestacional, com vista à regularização da dívida. 
 
Considerando a competência da Câmara Municipal, nos termos da alínea ee) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conjugada com a alínea k) do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento de Atribuição, 
Gestão e Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande 
concordar com o pagamento da dívida, no valor de 459,63€ (quatrocentos e cinquenta 
e nove euros e sessenta e três cêntimos) em 12 prestações mensais, sendo 11  
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prestações, no valor unitário de 38,30€ (trinta e oito euros e trinta cêntimos) e a 12.ª, 
no valor de 38,33€ (trinta e oito euros e trinta e três cêntimos) com entrada em vigor a 
partir de dezembro do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
56. Transferência habitacional do inquilino da atual fração sita na Avenida da 
Liberdade, Bloco M, 2.º drt, Marinha Grande, para a fração sita na Rua Adriano 
Marques Nobre n.º 96 lote 10, Camarnal, Marinha Grande, por motivos de condições de 
habitabilidade 
 
920 - Presente informação n.º 2002 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, de 04 de 
outubro de 2019, a propor a transferência habitacional do arrendatário em causa, por 
motivos de falta de condições de habitabilidade do atual locado onde reside. 
 
Considerando que nos termos da alínea 2) do artigo 25.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, publicado 
em Diário da República, 2.ª série — N.º 1 — 2 de janeiro de 2018, o inquilino reúne critérios 
que lhe confere o direito à transferência de habitação;  
 
Considerando que os blocos em questão estão em vias de requalificação urbanística; 
 
Considerando a necessidade de realojar os inquilinos destes blocos de habitação alvo de 
intervenção de requalificação; 
 
Considerando que existe uma habitação social disponível sita na Rua Adriano Marques 
Nobre, n.º 96, lote 10, Camarnal, que apresenta as condições necessárias de 
habitabilidade; 
 
Considerando por último que o inquilino já visitou o locado em questão e aceitou, o mesmo, 
como se encontra, na medida em que até lhe é mais benéfico, uma vez que alega ter mais 
privacidade. 
 
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, 2.º Dto, na Avenida da 
Liberdade, para a fração correspondente ao fogo n.º 96, do lote 10, da Rua Adriano 
Marques Nobre.  
 
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 4,36 (quatro euros e trinta e seis cêntimos), entre em vigor a partir de 1 de 
dezembro de 2019. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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57. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da 
inquilina residente na Rua Prof. Melo Vieira Bloco 5 2,º esq – Casal de Malta, Marinha 
Grande 
 
921 - Presente informação n.º 2014 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
07 de outubro de 2019, a dar conta da necessidade de proceder à atualização bienal do valor 
da renda da habitação em epígrafe.   
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
definições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (435,76€)” 
 
Considerando ainda que no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão 
e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda 
é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o 
artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à 
atualização bienal da renda da inquilina residente na fração identificada em epígrafe,  
sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR LOTE DATA 
CONTRATO 

RENDA/19 
(outubro) 

RENDA/19 
(dezembro) 

Rua Prof. Melo Vieira  Bl 5, 2º ESQ 03/04/2000 36,07€ 36,74€ 
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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 dezembro do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
58. Programa de funcionamento da atividade física para a 3.ª idade. Atribuição de 
apoio financeiro no ano de 2019 - Centro Social Paroquial Vieira de Leiria 
 
922 - Presente Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª Idade no ano 
de 2018, aprovado através de deliberação de câmara municipal de 28 de maio de 2018; 
 
Presente a candidatura apresentada pela seguinte entidade: 
 

ENTIDADE NIF DATA DE ENTRADA 

Centro Social Paroquial de Vieira de Leiria 501 931 724 01 de fevereiro 2019 

 
Considerando que com este programa, promovido pelo Município da Marinha Grande, se 
pretende alcançar, para além dos benefícios fisiológicos identificados, melhorias ao nível 
da autoestima, autonomia, qualidade de vida, diminuição da ansiedade, stress e solidão 
das pessoas idosas do concelho da Marinha Grande. 
 
Considerando que o programa de Promoção da Atividade Física para a 3.ª Idade tem vindo 
a ser realizado desde 2006 pelo Município da Marinha Grande, em parceria com algumas 
entidades do concelho. 
 
Considerando que as atividades têm vindo a ser desenvolvidas, desde essa altura, por 
parte de um conjunto de associações do concelho da Marinha Grande, com uma 
distribuição geográfica alargada, tendo estas fidelizado uma parte do público-alvo. 
 
Considerando que as atividades estão a ser realizadas desde o início do ano de 2019 e 
que acarretam custos. 
 
Considerando que as associações estão a dar continuidade a um programa que tem sido 
incentivado pelo Município da Marinha Grande, comprovando-se que o mesmo teve 
continuidade desde janeiro de 2019, na expetativa de receberem o apoio financeiro 
necessário à sua realização. 
 
Considerando que a entidade acima identificada se encontra em condições de beneficiar 
de apoio financeiro. 
 
Considerado que o apoio financeiro deveria ter sido atribuído antes do início da realização 
das atividades. 
 
Considerando os atrasos na entrega de documentação para que os clubes/associações 
reunissem as condições necessárias para trazer à Câmara a atribuição dos apoios 
financeiros. 
 
Considerando os atrasos verificados e acima expostos, e não podendo ser imputada aos 
parceiros a total responsabilidade pelos atrasos verificados. 
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Considerando que o valor do apoio proposto de 1.200,00€ (mil e duzentos euros), resulta 
da aplicação da cláusula 8.ª do Programa de Funcionamento da Atividade Física para a 3.ª 
Idade, para um total de 30 participantes. 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e delibera, 
ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, publicado na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, a 
atribuição de um apoio financeiro à entidade abaixo designada, nos seguintes 
termos: 
 

ENTIDADE NIF VALOR 

Centro Social Paroquial de Vieira de Leiria 501 931 724 1.200,00€ 

 
A verba está prevista em Plano de Atividades Municipais na ação 2018/A/91 
 
A Câmara Municipal delibera ainda aprovar a minuta de contrato em anexo, a 
celebrar com a entidade beneficiária, que estabelece os termos desta parceria. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

 
 
59. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Clube 
Desportivo da Garcia - “ Projecto sistema de rega” 
 
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 59.599,65€, pede apoio à Câmara de 56.000,00€, e 
a atribuição é de 20.000,00€ - Qual o critério? 

Concordamos em pleno com esta e outras candidaturas para apoios aos clubes e 
associações. No entanto, não podemos concordar com a discricionariedade deste 
regulamento que temos. Sem prejuízo para o projeto, pois nem este, nem qualquer outro 
apoio, alguma vez deixou de ser atribuído por responsabilidade dos vereadores do MPM, 
mas porque discordando dos CRITÉRIOS, vamos continuar a abster-nos, com declaração de 
voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos que tanto prejudicam as 
associações. 
Abstenção com declaração de voto.” 
 
923 - Presente deliberação de 15 de julho de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 
6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios 
ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição 
do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas 
da entidade concedente:  
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Apoio Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8903/2018 501395369 Clube Desportivo da Garcia Projecto Sistema de Rega 26,5 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1943/2019 de 07 de outubro, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Clube Desportivo da Garcia preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para as obras de “Projecto 
Sistema de Rega”. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem como 
para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das 
alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/188; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea o) do n.º 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.  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/8903/2018 501395369 
Clube Desportivo 

da Garcia 

Obras relativas ao 
“Projecto Sistema 

de Rega” 
26,5 pontos 2018/A/188 20.000,00€ 
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Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
60. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Grupo 
Desportivo “Os Vidreiros” - “ Substituição da iluminação do Campo do Tojal” 
 
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 21.470,00€, pede apoio à Câmara de 15.844,86€, e 
a atribuição é de 10.000,00€ - Qual o critério? 

Concordamos em pleno com esta e outras candidaturas para apoios aos clubes e 
associações. No entanto, não podemos concordar com a discricionariedade deste 
regulamento que temos. Sem prejuízo para o projeto, pois nem este, nem qualquer outro 
apoio, alguma vez deixou de ser atribuído por responsabilidade dos vereadores do MPM, 
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mas porque discordando dos CRITÉRIOS, vamos continuar a abster-nos, com declaração de 
voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos que tanto prejudicam as 
associações. 
Abstenção com declaração de voto.” 
 
924 - Presente deliberação de 15 de julho de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 
6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios 
ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição 
do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas 
da entidade concedente:  
 
Apoio Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/2478/2019 500885044 Grupo Desportivo “Os Vidreiros” 
Substituição iluminação 

do campo do Tojal 
27,3 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/2016/2019, de 07 de outubro, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Grupo Desportivo “Os Vidreiros” preenche os requisitos previstos no art.º 6.º 
do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para as obras de “Substituição 
iluminação do campo do Tojal”. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem como 
para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das 
alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/188; 
 
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.  
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A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea o) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro 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 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/2478/2019 500885044 
Grupo 

Desportivo “Os 
Vidreiros” 

Substituição 
iluminação do 

campo do Tojal 
27,3 pontos 2018/A/188 10.000,00€ 
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61. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Grupo 
Desportivo Casa Águia Competição - Pesca competição 
 
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 2.420,00€, pede apoio à Câmara, e a atribuição é de 
1.000,00€ - Qual o critério? 

Concordamos em pleno com esta e outras candidaturas para apoios aos clubes e 
associações. No entanto, não podemos concordar com a discricionariedade deste 
regulamento que temos. Sem prejuízo para o projeto, pois nem este, nem qualquer outro 
apoio, alguma vez deixou de ser atribuído por responsabilidade dos vereadores do MPM, 
mas porque discordando dos CRITÉRIOS, vamos continuar a abster-nos, com declaração de 
voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos que tanto prejudicam as 
associações. 
Abstenção com declaração de voto.” 
 
925 - Presente deliberação de 16 de setembro de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, 
ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 
redação atual e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento 
Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, 
Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma 
selecionada para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente: 
 
Atividade pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8474/2019 505233956 
GRUPO DESPORTIVO CASA 

ÁGUIA COMPETIÇÃO 
PESCA COMPETIÇÃO 31,0 

 
Presente informação com registo I/1832/2019, de 8 de outubro de 2019, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Grupo Desportivo Casa Águia Competição preenche os requisitos previstos 
no artigo 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para o 
desenvolvimento do plano anual de atividades, designado por “Pesca Competição”. 
 
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 n.º 
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; 
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Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, na redação atual e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro: 
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/8474/2019 505233956 
GRUPO DESPORTIVO 

CASA ÁGUIA 
COMPETIÇÃO 

PESCA 
COMPETIÇÃO 

31,0 2018/A/189 1.000,00€ 
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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. 
 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

 
 
62. Proposta para eliminação de documentação 
 
926 - Presente Informação n.º 1962/2019 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
sobre proposta para eliminação de documentação existente à sua guarda, tendo como base 
a legislação em vigor. 
 
Presente parecer favorável da Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. 
 
Considerando que a relação das séries documentais foi objeto de apreciação e posterior 
aprovação dos serviços produtores. 
 
Considerando que a relação acima mencionada foi posteriormente submetida à Direção 
Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, tendo obtido parecer favorável. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea cc) do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, em conjugação 
com a Portaria nº 412/2001 de 17 de Abril, com as alterações constantes na Portaria n.º 
1253/2009 de 14 de Outubro, e com o parecer da Direção Geral do Livro, dos Arquivos 
e das Bibliotecas, aprovar a eliminação da documentação constante na relação que faz 
parte integrante desta deliberação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
63. Proposta de fixação de preços de bilhetes para espetáculos a decorrer em 5 
dezembro 2019 e o 1º trimestre 2020 na Casa da Cultura Teatro Stephens 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro questionou o seguinte: 
“Perguntar se o Município está, no âmbito da Lei 81/2019 a preparar a candidatura à Rede 
de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP), ao programa de apoio à programação dos 
teatros e cineteatros que a integram e ao pedido de credenciação dos mesmos. 
Para quando a aquisição e instalação dum sistema de bilheteira online que permita uma 
correta e justa gestão de bilheteira? 

Os recursos humanos afetos ao Teatro Stephens são suficientes? 

Em que situação está a apresentação, ou não de cinema?” 
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A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho congratulou-se por estar previsto um espetáculo de 
stand up comedy, e com artistas da terra, no entanto há outros artistas que se repetem 
muitas vezes. Porquê? 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra respondeu o seguinte: 
O processo da bilhética está parado.  
Em relação aos recursos humanos, eles não são suficientes, mas neste orçamento irão ser 
reforçados.  
O novo concurso para o cinema já foi lançado, porque o primeiro ficou deserto. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira perguntou o que mudou do primeiro concurso para este, 
para que alguém venha agora concorrer. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que se alterou pouca coisa do primeiro caderno de 
encargos para o segundo, mas vai-se tentar que seja adjudicado desta vez. 
Em relação à repetição dos artistas mencionada pela Sr.ª Vereadora Alexandra, referiu que 
vai analisar. 
 
 
927 - Presente informação I/1868/2019 nas quais se apresenta proposta detalhada de 
programação para a Casa da Cultura Teatro Stephens para o primeiro trimestre de 2020, bem 
como respetiva proposta de fixação do preço dos bilhetes de ingresso. 
 
Considerando que nos termos da alínea b) do n.º 2 do Artigo 6.º do Regulamento de 
Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens, “Em termos de gestão 
compete à Câmara Municipal rogramar as atividades de acordo com a estratégia cultural 
estabelecida”; 
 
Considerando que por forma a possibilitar a venda de bilhetes para os espetáculos propostos 
e de acordo com o n.º 9 artigo 26.º do Regulamento de Funcionamento e Utilização da Casa 
da Cultura Teatro Stephens é competência da Câmara fixar por deliberação o preço dos 
bilhetes; 
 
Considerando que de acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação atual, é da competência da Câmara Municipal fixar os preços da 
prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados; 
 
Considerando que segundo a alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma lei, compete ainda 
à Câmara Municipal “criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, (…) de 
distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados, 
por lei, sob administração municipal”; 
 
Propõe-se a fixação dos preços para os bilhetes de ingresso nos eventos da CCTS, de 
acordo com a seguinte tabela: 

 
Data Temática / Efeméride Artista/Projeto Valor cachet c/ iva Valor proposto 

c/IVA à taxa 
legal em vigor 

5 dezembro 1º Ciclo de Humor 
Stand Up Comedy 

The Black Tinto +  
Jorge Mourato 

750,00€ isento IVA 
3.690,00€ 

10,00€ 

4 janeiro Concerto de Ano Novo Orquestra da Marinha Grande S/ cachet Gratuito 

10 janeiro Música Momo 3.075,00€ 5,00€ 

17 janeiro Música The Black Mamba 5.535,00€ 10,00€ 
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18 janeiro Teatro infantil Teatresco “A Bela e o 
Monstro” 

500,00€ isento IVA 3,00€ 

1 fevereiro Teatro Teatresco “O Doido e a 
Morte” 

500,00€ isento IVA 3,00€ 

7 fevereiro Música Noiserv 3.690,00€ 8,00€ 

13 fevereiro 1º Ciclo de Humor 
Stand Up Comedy 

Miguel 7 Estacas e João 
Seabra Leandro e Luís Rosado 

2.705,00€ isento 
IVA 

5,00€ 

Dia a definir 
março  

Concerto para Bebés Musicalmente 3.075,00€ 5,00€/7,50€ 

Dia a definir 
março  

Música famílias Os Iberzitos Vão à Música S/ cachet Gratuito 

27 março Dia do Teatro “De Nascente a Poente” 1.650,00€ isento 
IVA 

5,00€ 

 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, analisou a proposta e delibera ao abrigo da 
alínea b) do n.º 2 do Artigo 6.º do Regulamento de Funcionamento e Utilização da Casa 
da Cultura Teatro Stephens aprovar a programação da Casa da Cultura Teatro 
Stephens para 2019 e das alíneas e) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na redação atual, através da interpretação por assimilação extensiva, 
ou, de modo mais lato, no exercício da competência para a gestão de equipamentos e 
serviços municipais, a tabela de preços acima indicada e fixar os montantes dos 
bilhetes para entrada nos espetáculos que vão decorrer na Casa da Cultura Teatro 
Stephens. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
64. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – Área 
cultural - Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego - Organização XXX 
Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande 
 
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 113.625,00€, pede apoio à Câmara de 40.000,00€, e 
a atribuição é de 25.000,00€ - Qual o critério? 

Concordamos em pleno com esta e outras candidaturas para apoios aos clubes e 
associações. No entanto, não podemos concordar com a discricionariedade deste 
regulamento que temos. Sem prejuízo para o projeto, pois nem este, nem qualquer outro 
apoio, alguma vez deixou de ser atribuído por responsabilidade dos vereadores do MPM, 
mas porque discordando dos CRITÉRIOS, vamos continuar a abster-nos, com declaração de 
voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos que tanto prejudicam as 
associações. 
Abstenção com declaração de voto.” 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que esta feira é muito mal tratada pela 
Câmara, e na sua opinião deveria haver um trabalho articulado entre a CMMG e a entidade 
organizadora. 
Votou favoravelmente um apoio de 89.000€ para um rallye, com a justificação do valor do 
evento para o concelho. A entidade justificou e a Câmara aceitou. Aqui é a mesma coisa. O 
evento tem uma mais-valia que a Câmara não está a saber aproveitar. A entidade pede 
40.000€ e a Câmara só vai atribuir 25.000€, o mesmo do ano passado!  Por isso quer propor, 
e com critérios de justeza e equidade, no mínimo dar o que a entidade pede. 
 
O Sr. Vereadora Álvaro Botas Letra referiu que, tal como a Sr.ª Vereadora Alexandra 
disse, os argumentos que serviram para o rallye também deverão servir para este caso. 
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A Sr.ª Vereadora Célia Guerra referiu que de acordo com o relatório da entidade, tiveram 
um lucro de 2.000€. E a Câmara, ao contrário do que a Sr.ª Vereadora Alexandra diz, apoia 
com cartazes, e por outro lado a entidade tem stands que aluga, as entradas são pagas e 
também recebem um apoio do IEFP. O valor que está cabimentado para ser atribuído é o 
proposto. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que o argumento do cabimento não cabe 
aqui, uma vez que basta haver vontade política para o fazer. 
 
O Sr. Vice-Presidente sugeriu que se vote hoje esta proposta e que se analise 
posteriormente a atribuição de um outro valor, para reforço do apoio. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra enumerou o histórico dos valores atribuídos para este evento 
desde 2010 e propõe a atribuição dos 25.000€.  
 
 
Assim, foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
928 - Presente deliberação de 22 de abril de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 
6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios 
ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição 
do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas 
da entidade concedente: 
 
Atividade pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8960/2018 501540563 
Associação Social, Cultural e 
Desportiva de Casal Galego 

Organização da XXX Feira 
Nacional de Artesanato e 

Gastronomia da Marinha Grande 
36,1 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1124/2019 de 23 de setembro, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego preenche os 
requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, 
para a Organização da XXX Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha 
Grande. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem como 
para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das 
alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
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Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/168; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/8960/2018 501540563 

Associação Social, 
Cultural e 

Desportiva de 
Casal Galego 

Organização da XXX 
Feira Nacional de 

Artesanato e 
Gastronomia da 
Marinha Grande 

36,1 pontos 2018/A/168 25.000,00€ 
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Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
 

 
65. Apoio ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria para aquisição de material 
didático, de recreio, consumíveis e outros bens para o funcionamento das escolas do 
1.º ciclo do ensino básico e pré-escolar, referente ao 1.º, 2.º e 3.º período do ano letivo 
de 2019/2020. 
 
929 - Presente informação n.º 1995/2019 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
datada de 05/10/2019 referente à atribuição de apoio ao Agrupamento de Escolas Vieira de 
Leiria, para aquisição de material didático e outros bens, conforme competência que decorre 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, referente aos 1.º, 2.º e 3.º 
períodos do ano letivo de 2019/2020. 
 
Considerando que os montantes foram definidos em função dos elementos quantitativos de 
alunos e salas em funcionamento no referido Agrupamento para o ano letivo 2019/2020; 
 
Considerando que a entidade abaixo mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui, nesta data, a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e Finanças, conforme certidões que se encontram devidamente 
arquivadas na Divisão Administrativa e Financeira. 
 
A Câmara Municipal apreciou a informação e tendo em conta que é da competência da 
Câmara Municipal apoiar atividades de natureza educativa, conforme disposto na 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, na redação atual, 
delibera atribuir ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, com sede na Rua D. 
António Luís Pereira Coutinho, Apartado 6, 2431- 909, Vieira de Leiria, n.º fiscal 600 076 
270, um subsídio no valor de 8.370.00€ (oito mil trezentos e setenta euros), referente 
ao 1.º, 2.º e 3.º período do ano letivo 2019/2020, destinado a comparticipar nas 
despesas de aquisição de material didático, de recreio e de consumíveis e outros 
bens, conforme descrito no mapa seguinte: 
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VALORES DOS SUBSÍDIOS 

MAPA DEMONSTRATIVO POR SALA 

  
Total de 
salas 

Valor mensal 
por sala 

2019 (3 
meses) 

2020 (6 meses) Ação do plano 

Sala de Pré-Escolar 3 50,00 €  450,00 €  900,00 €  2017/A/59 

Sala de AAAF 2 100,00 €  600,00 €  1 200,00 €  2017/A/59 

Sala de 1º Ciclo 10 50,00 €  1 500,00 €  3 000,00 €  2017/A/62 

Sala de CAF 1 50,00 €  150,00 €  300,00 €  2017/A/62 

Mediatecas 1 30,00 €  90,00 €  180,00 €  2017/A/62 

Total 2 790,00 €  5 580,00 €  8 370,00 €  

      
MAPA DEMONSTRATIVO POR NÍVEL DE ENSINO 

  
2019 (3 
meses) 

2020 (6 meses) Total 

Vieira de Leiria JI 1 050,00 €  2 100,00 €  3 150,00 € 

Vieira de Leiria EB 1 740,00 €  3 480,00 €  5 220,00 € 

Total 2 790,00 €  5 580,00 €  8 370,00 € 

 
Estes apoios têm cabimento na rubrica 06/040305 das ações 2017/A/62 e 2017/A/59, 
conforme descrito no mapa acima. 
 
Mais delibera que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 
obrigatoriamente, evidenciar a realização/concretização inequívoca do objeto do apoio 
financeiro e a apresentar um relatório de receitas e despesas, complementado com 
cópia dos respetivos comprovativos de despesa, até 30 de setembro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 
66. Pedido de indemnização - Dano em vidro de janela de edifício - Travessa dos 
Avieiros, Praia da Vieira - Projeto de indeferimento - Audiência prévia 
 
930 - Presente requerimento recebido nesta Câmara Municipal em 23-01-2019, assinado por 
João Manuel Dinis Carriço, residente na Rua 5 de Outubro, n.º 19, Praia da Vieira, freguesia 
de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, no qual reclama do Município o pagamento 
da reparação do vidro de uma janela do seu prédio sito na Rua da Boavista, n.º 17, da 
mesma localidade de Praia da Vieira, existente junto ao nível do pavimento da Travessa dos 
Avieiros (traseiras do mesmo prédio). 
 
Presente Informação jurídica n.º I/2000/2019-FO, de 03-10-2019, na qual se apreciam os 
factos invocados e as provas produzidas, e se conclui que não se encontram verificados 
todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas coletivas  
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públicas no domínio dos atos de gestão pública, por incumprimento dos deveres de cuidado 
ou de vigilância que fariam impender sobre o Município da Marinha Grande o dever de 
indemnizar o requerente, desde logo o primeiro dos seus requisitos - a existência de um 
facto ilícito, por ação ou omissão, imputável ao município, exigido pelo n.º 1 dos artigos 7.º e 
9.º da Lei n.º 67/2007, de  31 de dezembro, na sua redação mais atual -  e, por consequência 
da ausência daquele requisito, os demais. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/2000/2019 - FO, que fica anexa à presente 
ata (Anexo 2) e que aqui se dá por integralmente reproduzida, delibera notificar o 
requerente João Manuel Dinis Carriço, do presente projecto de decisão final de 
indeferimento do seu pedido, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis a contar do 
recebimento da notificação, para dizer por escrito, o que se lhe oferecer sobre o 
mesmo, nos termos do previsto nos artigos 121.º e 122.º do CPA-Código do 
Procedimento Administrativo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
67. Responsabilidade Civil Extracontratual do Município da Marinha Grande - Pedido 
de indemnização por danos materiais em veículo automóvel ao circular pela Rua dos 
Oleiros - Trutas - Marinha Grande – Apreciação - Proposta de indeferimento – 
Audiência prévia 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que as situações relativas aos processos de 
indemnização são semelhantes, mas as decisões propostas não são iguais. Não discute os 
pareceres jurídicos face aos documentos, mas sim a decisão política. Se as circunstâncias 
são iguais, porquê decisões diferentes? Custa-lhe, neste ponto 67, que a Câmara não 
assuma nada, quando no mínimo deveria ser 50%. 
 
Em face desta observação, e com o acordo de todos, o Sr. Vice-Presidente retirou o 
ponto, para o processo ser reanalisado, com a proposta de assumir 50% do valor. 
 
 
68. Responsabilidade Civil Extracontratual do Município da Marinha Grande – Pedido 
de Indemnização por danos em veículo automóvel - Buraco na Galeota, freguesia de 
Vieira de Leiria - Deferimento  
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte:       
“É um processo de julho do ano passado, porquê só agora vem a decisão?  
Está comprovado que existia um buraco na estrada, que não estava sinalizado e a munícipe 
afirma que bateu lá com o pneu do carro rebentando-o.  
A Câmara está a assumir a responsabilidade, e muito bem.” 
  
931 - Presente Informação Jurídica n.º 1525/2019, de 03.10.2019, a qual conclui que se 
encontram preenchidos os requisitos legais da responsabilidade civil extracontratual por facto 
ilícito do Município da Marinha Grande; 
 
Presente declaração emitida em 19.02.2019 pela Seguradora Tranquilidade, na qual informa 
que não foi participado qualquer sinistro ocorrido em 07.07.2018 com o veículo com a 
matrícula 21-PS-58; 
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Presente cópia da fatura n.º 2018/569, emitida em 10.07.2018 pela Sociedade Pneuredondo 
- Comércio e Reparação de Pneumáticos, Lda, no valor total de € 184,19, em nome da 
Sociedade Germiplanta - Viveiros de Plantas, Lda; 
 
Presentes dois autos das inquirições efetuadas a duas testemunhas, em outubro de 2018;  
 
Presente documento enviado a este Município pela Sociedade Germiplanta - Viveiros de 
Plantas, Lda, através do qual envia cópia do documento único automóvel do veículo 
automóvel com a matrícula 21-PS-58, cujo envio lhe havia sido solicitado, assim como indica 
duas testemunhas dos factos alegados pela condutora do veículo automóvel e, por último, 
ratifica o pedido apresentado no âmbito da entrada n.º 6507/2018; 
 
Presente Informação da Guarda Nacional Republicana – Posto Territorial de Monte 
Redondo, com o registo de entrada n.º 6975/2018, de 26.07.2018;  
 
Presente Informação da DISU - Área de conservação e renovação das infraestruturas viárias, 
de 18.07.2018;   
 
Presente requerimento n.º E/6507/2018, de 09.07.2018, subscrito pela condutora do veículo 
automóvel com a matrícula 21-PS-58, Diana Teresa Sintra de Carvalho, no âmbito do qual  
solicita a “resolução do exposto” tendo em conta que na noite do dia 07.07.2018 embateu 
num dos diversos buracos existentes na Estrada do Campo, Galeota, quando conduzia o 
veículo automóvel, com a matrícula 21-PS-58, juntando para o efeito fotos do dano no pneu 
e do estado da via, assim como uma fatura proforma n.º 2018/12, emitida em 07.07.2018 
pela Sociedade Pneuredondo - Comércio e Reparação de Pneumáticos, Lda, em nome da 
Sociedade Germiplanta - Viveiros de Plantas, Lda. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação jurídica n.º 1525/2019, de 
03.10.2019, que se dá por reproduzida, delibera indemnizar a Sociedade Germiplanta - 
Viveiros de Plantas, Lda,, portadora do NIPC 502 050 080, com sede na Rua Principal, 
n.º 84, Aroeira, freguesia de Monte Redondo, no montante de 184,19 € (cento e oitenta 
e quatro euros e dezanove cêntimos), com IVA incluído, na medida em que se 
encontram reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 
pessoas coletivas públicas, de acordo com o artigo 7.º, do Regime da 
Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro. 
 
O referido pagamento fica condicionado à exibição, nesta Câmara Municipal, do 
original da fatura-recibo emitida pela Sociedade Pneuredondo - Comércio e Reparação 
de Pneumáticos, Lda,  em nome da Sociedade Germiplanta - Viveiros de Plantas, Lda. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
69. Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua da Covina - Concorrência de culpas - 
Audiência prévia. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“É um processo de março do ano passado, porquê só agora vem a decisão?  
Está comprovado que existia um buraco na estrada, que não estava sinalizado e a munícipe 
afirma que bateu lá com o pneu do carro rebentando-o.  
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Não sei como é possível concluir que o condutor não ia em velocidade “especialmente 
moderada”. 
Como é possível não estar preocupado na existência do buraco, mas afirmar que o condutor 
bateu mas a responsabilidade é sua porque não se desviou do buraco. 
Estamos a propor que os custos sejam divididos a meio, e deste modo a Câmara pagasse 
metade da despesa.”    
 
932 - Presente requerimento apresentado em 09.05.2018, de Celso Pereira Rama, no qual 
requer o ressarcimento do valor da reparação dos danos causados no seu veículo 
automóvel, com a matrícula 51-CQ-35, por um buraco existente na Rua da Covina, desta 
cidade, no dia 14.04.2018, pelas 20h15m. 
Presente informação da então DISU - Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos, que 
analisou o pedido e se pronunciou sobre o mesmo e sobre as anomalias reportadas. 
 
Presente participação de acidente, enviada pela P.S.P. - Esquadra da Marinha Grande, 
rececionada nesta Câmara Municipal em 27.04.2018. 
 
Presente informação jurídica n.º I/1946/2019, de 27.09.2019, na qual se apreciaram os factos 
invocados bem como as provas produzidas, e se conclui: 
“Entendemos que o facto que atuou como condição do dano não foi unicamente o 
comportamento omissivo do Município da Marinha Grande no âmbito dos seus deveres de 
vigilância e de sinalização dos perigos decorrentes da existência do buraco, tendo-o sido 
igualmente o comportamento do próprio condutor do veículo que não adequou as 
características da sua condução ao troço da via em causa que, como se comprovou, permitia 
que o embate no buraco tivesse sido evitado em condições de segurança e sem qualquer 
dano.”. 
 “... tivesse o requerente cumprido o dever de adotar uma condução prudente e uma 
velocidade especialmente moderada, oportunamente e em segurança, ter-se-ia desviado do 
buraco em causa.”. 
E ainda que “...os danos não foram, unicamente, causados pelo comportamento omissivo do 
Município, tendo para estes igualmente contribuído o comportamento do condutor. 
Consequentemente há que atender ao disposto no artigo 4º da já identificada Lei n.º 
67/2007,de 31/12, nos termos do qual “Quando o comportamento culposo do lesado tenha 
concorrido para a produção ou agravamento dos danos causados (....) cabe ao tribunal 
determinar, com base na gravidade das culpas de ambas as partes e nas consequências que 
delas tenham resultado, se a indemnização deve ser totalmente concedida, reduzida ou 
mesmo excluída”. 
Tratando-se de um caso de concorrência de culpas e conforme se concluiu no parecer da 
CCDRC-Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, rececionado 
nesta Câmara Municipal 12.07.2019 (E/7814/2019), cabe ao órgão decisor - a Câmara 
Municipal - avaliar todas as circunstâncias da produção do dano supra expostas e, em face 
das mesmas, determinar a gravidade e proporção (percentagem) das culpas de cada uma 
das partes envolvidas - do Município e do condutor - sendo essa proporção que permitirá, 
então, fixar o “quantum” da indemnização do requerente, face ao valor comprovado dos 
danos, computados em 168,50€, com IVA incluído.”. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/1946/2019, que fica anexa à presente ata 
(Anexo 3) e que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente reproduzida, 
delibera notificar o requerente, Celso Pereira Rama, contribuinte n.º 209 230 630, em 
cumprimento e para os efeitos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do CPA - Código 
do Procedimento Administrativo, de que é sua intenção fixar a gravidade das culpas  
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na produção dos danos reclamados, em 50% para o Município e 50% para o 
proprietário e condutor do veículo automóvel e, em consequência, fixar a 
indemnização no valor de 84,25€ (oitenta e quatro euros e vinte cinco cêntimos), nos 
termos do disposto no art.º 4.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, na redação atual, 
concedendo o prazo de 10 dias úteis para o mesmo dizer, por escrito, o que se lhe 
oferecer sobre o assunto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
70. Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua Manuel Francisco, Boavista - 
Concorrência de culpas - Audiência prévia. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“É um processo de abril do ano passado, porquê só agora vem a decisão?  
Está comprovado que existia um buraco na estrada, que não estava sinalizado e a munícipe 
afirma que bateu lá com o pneu do carro rebentando-o.  
Não sei como é possível concluir que o condutor não ia em velocidade “especialmente 
moderada”. 
Como é possível não estar preocupado na existência do buraco, mas afirmar que o condutor 
bateu mas a responsabilidade é sua porque não se desviou do buraco. 
Estamos a propor que os custos sejam divididos a meio, e deste modo a Câmara pagasse 
metade da despesa.”    
 
933 - Presente requerimento apresentado em 14.03.2018, de Joana Ferreira Romão, no qual 
requer o ressarcimento do valor da reparação dos danos causados no seu veículo 
automóvel, com a matrícula 07-IU-43, por um buraco existente na Rua Manuel Francisco, 
Boavista, no dia 26.10.2017, pelas 15h35m. 
 
Presente informação da então DISU - Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos que 
analisou o pedido e se pronunciou sobre o mesmo e sobre as anomalias reportadas. 
 
Presente participação de acidente, enviada pela P.S.P. - Esquadra da Marinha Grande, 
rececionada nesta Câmara Municipal em 09.11.2017. 
 
Presente informação jurídica n.º I/1945/2019, de 27.09.2019, na qual se apreciaram os factos 
invocados bem como as provas produzidas, e se conclui: 
“Entendemos que o facto que atuou como condição do dano não foi unicamente o 
comportamento omissivo do Município da Marinha Grande no âmbito dos seus deveres de 
vigilância e de sinalização dos perigos decorrentes da existência do buraco, tendo-o sido 
igualmente o comportamento da própria condutora do veículo que não adequou as 
características da sua condução às características do troço da via em causa que, como se 
comprovou, permitia que o embate no buraco tivesse sido evitado em condições de 
segurança. 
Face aos factos enumerados e ao direito aplicável, expostos nesta informação, conclui-se 
que tivesse a requerente cumprido o dever de adotar uma condução prudente e atenta e 
uma velocidade especialmente moderada, como impõe o Código da Estrada, oportunamente 
e em segurança, ter-se-ia desviado do buraco em causa, sem quaisquer danos no veículo. 
Conclui-se ainda que os danos não foram, unicamente, causados pelo comportamento 
omissivo do Município, tendo para estes igualmente contribuído o comportamento da 
condutora na condução do seu veículo automóvel. 
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Consequentemente há que atender ao disposto no artigo 4º da já identificada Lei n.º 
67/2007,de 31/12, nos termos do qual “Quando o comportamento culposo do lesado tenha 
concorrido para a produção ou agravamento dos danos causados (....) cabe ao tribunal 
determinar, com base na gravidade das culpas de ambas as partes e nas consequências que 
delas tenham resultado, se a indemnização deve ser totalmente concedida, reduzida ou 
mesmo excluída.”       
Tratando-se de um caso de concorrência de culpas e conforme se concluiu no parecer da 
CCDRC-Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, recebido em 
12-07-2019 (E/7814/2019), cabe ao órgão decisor - a Câmara Municipal - avaliar todas as 
circunstâncias da produção do dano supra expostas e, em face das mesmas, determinar a 
gravidade e proporção (percentagem) das culpas de cada uma das partes envolvidas - do 
Município e da condutora - sendo essa proporção que permitirá, então, fixar o “quantum” da 
indemnização da requerente, face ao valor comprovado dos danos, orçamentados em 
287,08€, com IVA incluído.”. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/1945/2019, que fica anexa à presente ata 
(Anexo 4) e que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente reproduzida, 
delibera notificar a requerente, Joana Ferreira Romão, contribuinte n.º 207 582 556, em 
cumprimento e para os efeitos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do CPA - Código 
do Procedimento Administrativo, de que é sua intenção fixar a gravidade das culpas 
na produção dos danos reclamados, em 50% para o Município e 50% para a 
proprietária e condutora do veículo automóvel e, em consequência, fixar a 
indemnização no valor de 143,54€ (cento e quarenta e três euros e cinquenta e quatro 
cêntimos), nos termos do disposto no art.º 4.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, 
na sua versão mais atual, concedendo o prazo de 10 dias úteis para a mesma dizer, 
por escrito, o que se lhe oferecer sobre o assunto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 





E nada mais havendo a tratar, o Sr. Vice-Presidente encerrou a reunião eram 14:05 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, 
 
 

 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

 
 
 

A Secretária da reunião, 
 
 


