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Aos onze dias do mês de novembro 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; 

 Nuno Filipe Gomes de Brito; 

 Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

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

relacionada.  
 
A Sr.ª Vereadora Lara Marques Lino comunicou em 11/11/2019, nos termos do disposto 

no artigo 78.º, em conjugação com o n.º 1 do artigo 79.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, atualizadas, que por 
motivos de índole pessoal estará ausente no período compreendido entre 11 de novembro de 
2019 (inclusive) e 30 de novembro de 2019 (inclusive), não podendo participar nesta reunião, pelo 
que solicitou a justificação da sua falta, sendo substituída nesta sua ausência pelo candidato 
imediatamente a seguir na lista da CDU – Coligação Democrática Unitária, Senhor Álvaro 
Miramar Botas Letra. 
    

A Sr.ª Vereadora Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro comunicou em 14/11/2019, nos 
termos do disposto no artigo 78.º, em conjugação com o n.º 1 do artigo 79.º, ambos da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
atualizadas, que por motivos de índole pessoal não pode participar nesta reunião, pelo que 
solicitou a justificação da sua falta e informou que em todas as suas funções enquanto Vereadora 
foi substituída pelo candidato imediatamente a seguir na lista do MpM – Movimento pela Marinha, 
Senhor Nuno Filipe Gomes de Brito. 
 

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 
 

Sem inscrições. 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
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ORDEM DO DIA 
 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Aprovação da ata n.º 20, da reunião ordinária do dia 29 de julho de 2019 
2. Aprovação da Adenda n.º 1/2019 ao Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências no âmbito do REGIME JURÍDICO DE SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (Lei 52/2015 de 9 de junho). 
3. Alteração da finalidade da cedência de parcela com 11.960 m

2 
sita na Mata do Casal do 

Malta, Marinha Grande. Aprovação da proposta da Direção Geral Tesouro e Finanças. 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

4. Resumo de Tesouraria do dia 05 de novembro de 2019 

5. 16.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019 
 
APROVISIONAMENTO 

6. P.A. N.º 107/2019-AP/DQV – “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa 
tensão especial e baixa tensão normal” - Abertura de procedimento de contratação pública. 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

7. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira 
- Fase 1 - CP 14/2019” – Aprovação de trabalhos a menos. 
8. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira 
- Fase 3 – CP n.º 16/2019” – Aprovação do plano de trabalhos. 
9. “Rede de saneamento águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da Amieira - 
Fase 1 – CP n.º 12/2019” – Aprovação do plano de trabalhos. 
10. Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e Rede Viária da saída Norte 
da ZIMG - Fase 1- Concurso público n. º 14/2018. Aprovação de trabalhos complementares e 
trabalhos a menos 
11. Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e Rede Viária da saída Norte 
da ZIMG - Fase 2- Concurso público n. º 15/2018. Aprovação de trabalhos complementares e 
trabalhos a menos 
12. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte da 
ZIMG - Fase 2 – CP n.º 15/2018” – Aprovação do plano de trabalhos. 
13. “Requalificação da Cantina Escolar da Embra – CP n.º 22/2018” – Suspensão dos 
trabalhos. 
14. Substituição da iluminação pública do Parque da Cerca - Consulta prévia n.º 08/2019. 
Aprovação de Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. Ratificação de 
Despacho 
15. “Intervenções urgentes de regularização fluvial nas áreas afetadas pelos incêndios 
florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017 – CP n.º 23/2018” – Aprovação do plano 
de trabalhos. 
16. Requalificação da adutora Picotes - São Pedro de Moel - Concurso público n.º 33/2019 - 
Listas de erros e omissões. Ratificação de despacho 
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17. Empreitada de: Requalificação da estrada Vieira de Leiria /Praia da Vieira - Concurso 
público n.º 01/2016. Extinção parcial de caução. 
18. Receção Provisória - Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de 
Picassinos, Pedrulheira e Tojeira- Fase 1- Concurso público n.º 14/2019 
19. “Demolição de construções no entroncamento da Rua do Lamarão com a Rua Augusto 
Costa – Consulta Prévia n.º 09/2019” – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a 
execução da obra. 
20. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 147,30m² 
de terreno integrado na Herança de Artur Ramalho Miguel 
21. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 39,00m² 
de terreno integrado na Herança de Emília Alves 
22. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 75,00m² 
de terreno integrado na Herança de Frutuoso Pereira do Mar 
23. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 88,40m² 
de terreno do Sr. Igor Jorge Germano Parreira 

 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
RECURSOS HUMANOS 

24. Autorização de abertura de procedimentos concursais de recrutamento para cargos de 
direção intermédia de 2.º grau (Chefe de divisão) – Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania e Divisão Jurídica e de Apoio – Designação do júri de recrutamento. 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

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

26. Pedido para alteração de trânsito a pesados na Rua São Tomé e Príncipe - Ordem - 
Marinha Grande. 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

27. Req.º nº 1630/19, datado de 30/09/2019 - Proc.º n.º 164/17, datado de 26/04/2017 - 
Álvaro Paulo Lopes Carvalho 
28. Req.º nº 1623/19, datado de 30/09/2019 - Proc.º n.º 258/19, datado de 22/07/2019 - 
Vipex - Comércio e Indústria de Plásticos, S.A. 
29. Req.º nº 1621/189, datado de 27/09/2019 - Proc.º n.º 35/18, datado de 07/02/2018 - 
Imolazer - Imobiliária, Lda. 
30. Req.º nº 1728/19, datado de 16/10/2019 - Proc.º n.º 141/19, datado de 10/04/2019 - 
Imolazer - Imobiliária, Lda. 
31. Req.º nº 1158/19, datado de 08/07/2019 - Proc.º n.º 513/16, datado de 16/12/2016 - 
Licínia Alves Santos, Maria Manuela Alves dos Santos e Aurélio Alves dos Santos 
32. Req.º nº 1770/19, datado de 23/10/2019 - Proc.º n.º 77/19, datado de 28/02/2019 - 
Medidajustada - Construção Civil, Unipessoal, Lda. 
33. Req.º nº 1727/19, datado de 16/10/20219 - Proc.º n.º 513/18, datado de 30/11/2018 - 
Marco António da Silva Malta e Cláudia Maria Pereira Marcelino, 
34. Req.º nº 1769/19, datado de 23/10/2019 - Proc.º n.º 76/19, datado de 28/02/2019 - 
Medidajustada - Construção Civil, Unipessoal, Lda. 
35. Req.º nº 1593/19, datado de 24/09/2019 - Proc.º n.º 420/18, datado de 04/10/2018 - 
Aurinda De Assunção Martins Afonso Morais - Cabeça De Casal Da Herança De 



 

Página 5 de 75 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 11/11/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
36. Req.º nº 1337/18, datado de 20/07/2018 - Proc.º n.º 295/18, datado de 20/07/2018 - 
Carlos José Gil Pereira 
37. Req.º nº 109/19, datado de 22/03/2019 - Proc.º n.º 544/19, datado de 22/03/2019 - José 
Orlando Cerejo Almeida e Josué Jerónimo Inês 
38. Req.º nº 1757/19, datado de 21/10/2019 - Proc.º n.º 97/18, datado de 21/03/2018 - 
Primebiz, Unipessoal, Lda 
39. Req.º nº 1732/19, datado de 17/10/2019 - Proc.º n.º 960/01, datado de 01/10/2001 - 
Joaquim Alves Pereira 
40. Req.º nº 1503/19, datado de 06/09/2019 - Proc.º n.º81/17, datado de 08/03/2017 - Carlos 
Manuel Neves Henriques 
41. Req.º nº 1363/19, datado de 09/08/2019 - Proc.º n.º 543/2019, datado de 09/08/2019 - 
Maria Delfina Pereira Natário Farto, 
42. Req.º nº 436/19, datado de 04/03/2019 - Proc.º n.º 81/19, datado de 04/03/2019 - Maria 
Isabel Oliveira Morais Roldão, Paula Maria Oliveira de Morais Roldão e Filipa de Oliveira 
Morais Roldão Faria de Abreu 
43. E/9977/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural - LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS 
DO CENTRO, S.A.  
44. E/10169/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural - GALP ENERGIA 
45. E/10087/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural - GALP ENERGIA 
46. E/10845/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural - GALP ENERGIA 
47. E/11415/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural - LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS 
DO CENTRO, S.A. 
48. E/9721/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - ACR - ANTÓNIO CRISTIANO ROSÁRIO, LDA. 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

49. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da 
inquilina residente na Rua Prof. Melo Vieira Bloco 7 3.º drt Casal de Malta – Marinha 
Grande 
50. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da 
inquilina residente na Rua Prof. Melo Vieira Bloco 1 2.º drt Casal de Malta – Marinha 
Grande 
51. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da 
inquilina residente na Rua Prof. Melo Vieira Bloco 5 2.º drt Casal de Malta – Marinha 
Grande 
52. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da 
inquilina residente na Rua Prof. Melo Vieira Bloco 3 1.º drt Casal de Malta – Marinha 
Grande 
53. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do 
inquilino residente na Rua Júlio Braga Barros, Bloco 3, 3º C, Casal de Malta 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

54. Isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro e Museu Joaquim Correia – PVMG - 
Projectos de Vida, Cooperativa Social, Cultural e Lúdica Sénior da Marinha Grande, CRL 
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55. Casa da Cultura Teatro Stephens – Pedido de cedência para o dia 19 de novembro. 
Universidade Sénior da Marinha Grande – Projetos de Vida, Cooperativa Social, Cultural e 
Lúdica Sénior da Marinha Grande  
56. 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 - Adenda ao contrato 
programa  
 
ATIVIDADE FÍSICA 

57. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de desenvolvimento 
desportivo época desportiva 2019/2020 - Associação de Ensino e Promoção Social 
Desportivo Náutico da Marinha Grande 
58. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de desenvolvimento 
desportivo época desportiva 2019/2020 - Grupo Desportivo “Os Vidreiros” 
59. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de desenvolvimento 
desportivo época desportiva 2019/2020 - Associação Cultural e Recreativa da Comeira 
 
 
 



 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

Sem inscrições. 
 
 



 
 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que pediram para intervir. 
 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra cumprimentou todos os presentes na sala e em casa e 
referiu o seguinte: 
 

 Perguntou se o Município já recebeu do Estado os subsídios do Leslie, e se sim, 
qual a sua distribuição e para quando a sua entrega aos prejudicados? 

 Quantos projetos foram financiados durante o ano e não foram executados? 
Pretende saber os números. 

 Novo regulamento para atribuição de subsídios – faz parte de uma das comissões, o 
prazo para entrega do trabalho era setembro e até ao momento não obtiveram 
qualquer justificação, o que considera desrespeitoso. 

 Voltou a pedir à Sr.ª Vereadora Célia, porque ainda não teve resposta, explicação 
sobre as faixas nas festas da Vieira. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os presentes na sala e os que 
estão em casa, e tendo em conta que enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir 
o conteúdo da mesma: 

  
1. FELICITAÇÕES  

 

1. Felicitar a equipa de seniores feminina de andebol do SIR 1º de Maio por 
terem passado aos oitavos de final da Challenge Cup, ao terem batido no fim 
de semana a equipa do OFN Ionias, da Grécia. Pela primeira vez na história 
do desporto na Marinha Grande, uma equipa marinhense passou uma 
eliminatória duma competição europeia 

  
 

2. MUNICIPES 
 

1. O estado aprovou verbas para apoiar os municípios afetados pela passagem 
da tempestade Leslie, há um ano. Ao nosso município coube-nos 187 mil 
euros. 

Alguns munícipes lesados abordaram-me fazendo as seguintes questões: 
Esta verba já chegou à Câmara? Já foi distribuída pelos lesados? Como e quando foi 
feita a distribuição das verbas. 

  
2. Recebemos mais um mail do munícipe Paulo Tiago, com várias reclamações 

sobre o ruido que se houve no seu apartamento. 
Diz o munícipe que em Maio foi prometido pelo Sr. Vereador Carlos Caetano que o 
problema seria resolvido, mas até à data de hoje tal não aconteceu. 
Diz ainda que “a Câmara Municipal e o Sr. Vereador nada fez para mudar esta situação” 
por isso vai avançar com uma ação em tribunal e “responsabilizar o Sr. Vereador Carlos 
Caetano”.  
Voltamos à questão usual, o Vereador Caetano diz que conhece o problema, promete 
que vai resolver, mas os munícipes desesperam pela inoperância constatada. 
Neste caso, o que fez o Sr. Vereador para solucionar o ruido que o munícipe se queixa? 

  
 

3. ASSUNTOS DIVERSOS 
 

1. Agradeço à Sra Presidente trazer hoje à reunião a ata para aprovar… de 
julho. Faltam atas de agosto, setembro, outubro, num total de 11.  

A Sra Presidente insiste em não cumprir o Regimento, nem prestar contas aos 
munícipes do que se passa nestas reuniões de Câmara. 
Procedimento que é extensível aos vereadores Carlos Caetano e Célia Guerra, vejam 
apenas como exemplo, que aguardamos há muito, aliás todos os marinhenses 
aguardamos, a lista de reparações a fazer na Resinagem, muitas delas já sem garantia 
do empreiteiro e terão de ser feitas à custa dos impostos dos marinhenses, ou a lista de 
habitações sociais pertencentes à Câmara. 
  

3.  

2. Qual a situação dos ninhos de vespas asiáticas na nossa cidade? Agora que 
as folhas caíram são visíveis os ninhos. Apenas como exemplo, nas árvores 
junto a minha casa havia dois, que, pela informação da Proteção civil já 
foram intervencionados, no Jardim Luís de Camões, na árvore mais perto da 
junta de freguesia é visível um, a minha questão é saber qual o nível de 
ninhos detetados e se ainda existem alguns sem intervenção. 
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3.  

3. Junto à Estação temos uma lixeira a céu aberto. 
Tantos detritos, que não pertencem aos comboios, nem à estação, estão ali 
depositados. Parece ser evidente que o lixo vem das estradas, e percebe-se que os 
responsáveis são os mesmos dos comboios, mas não podemos fazer daquele espaço 
dentro da cidade uma lixeira. 
Pelo que sei a Câmara tem conhecimento da situação. Como é que pode pactuar com 
uma lixeira a céu aberto dentro da povoação? 
 

3.  

4. A Câmara inaugurou o Circuito Interpretativo de São Pedro de Moel, que 
integra cinco painéis com excertos de lendas retiradas do livro "Lendas do 
Pinhal do Rei" de José Martins Saraiva, relativas àquele lugar e ao Pinhal do 
Rei, acompanhadas de ilustrações do pintor marinhense Guilherme Correia. 

Foi uma excelente iniciativa para dar a conhecer, sobretudo a quem nos visita e não 
sabe, um pouco da história de S. Pedro.  
Não sei se a ideia foi da Sra. Presidente, mas se o objetivo era chegar aos turistas, e 
sabendo que na época balnear é quando temos mais visitantes, como se justifica que só 
tenha sido colocados no final de setembro? 

Por outro lado, a estrutura instalada à beira mar, é extremamente frágil, e já sabemos 
que o inverno aí vem. Pois bem, nem foi preciso lá chegar, veio um pouco de vento e a 
estrutura foi parar ao chão. Era óbvio e era tão simples perceber.  
  

3.  

5. Aliás por estes dias, tivemos em S. Pedro outra aberração. Em frente ao 
Hotel Mar & Sol foi erguida uma estrutura em madeira, que parecia ser um 
espaço onde se iria poder admirar o mar. Ali esteve durante algum tempo, 
prestes a ser terminado, e eis que, antes de ficar pronto, apareceram as 
máquinas da Câmara para arrancar os pilares e a estrutura desapareceu. 

A Câmara decidiu fazer e depois retirar, até parece que alguém anda a brincar com o 
dinheiro dos munícipes. 
Sra. Presidente o que aconteceu?” 

 
  

A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os presentes na sala e 
quem se encontra em casa, e referiu o seguinte: 
 

 Miradouro – as pessoas ali, para além de mirarem o mar também miravam uma 
placa de perigo de queda de arribas. Não devia ser agradável, não sabe de quem foi 
a ideia, pelo que espera que a Sr.ª Presidente explique. 

 Do que leu pareceu-lhe que a verba do Estado para os municípios seria para estes 
aplicarem na requalificação dos edifícios públicos afetados pelo Leslie, onde se 
incluem os estaleiros de Vieira de Leiria. Pretende saber qual o ponto de situação. 

 O Café do Parque Mártires está encerrado. O que se passou? 

 Café Luís de Camões – o contrato já acabou? O concessionário continua lá, não 
houve concurso? Há uma série de situações com os cafés, também com o café da 
praia, e só espera que não haja uma fiscalização a estas situações, que a Câmara 
vai resolvendo de forma um pouco estranha, e que só denota falta de competência. 
Quer saber. 

 Fundos comunitários e sua reafetação à requalificação do parque da Mobil, havendo 
dinheiro, pois é tão necessário. 
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Referiu que o Vereador Álvaro pediu elementos sobre o que se perdeu de 
financiamento neste ano, mas ela pede neste mandato. 
Espera que, não tendo sido aprovada a localização do interface, pelas razões então 
apontadas, o PS não possa, por teimosia, deixar de obter o financiamento e de o 
aplicar ali, sem esquecer a necessidade fulcral de termos o terminal rodoviário. 

 O Dr. Cândido Ferreira, habitante de S. Pedro de Moel, doou algum espólio a um 
Museu de Cantanhede e propõe-se doar também algum desse espólio à Marinha 
Grande, pelo que seria importante ouvi-lo e ver o que pretende doar e em que 
condições, integrado na rede de museus que está a implementar o de Cantanhede. 

 Equídeos – dado que existiu uma reunião com várias entidades para resolver esta 
situação e que os chips estavam a chegar, quer saber o que se passa.  

 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que respondeu o 
seguinte às questões referentes às suas áreas: 
 

 E-mail do Sr. Paulo Tiago – o Sr. Vereador deu conta dos antecedentes do processo, 
que tem a ver com um bloco de apartamentos que tem por baixo um ginásio.  
Já atendeu os moradores várias vezes e este senhor é o mais afetado. Das várias 
vezes que chamaram a PSP e que esta foi ao local não conseguiu atestar esse 
ruído. Sem que a PSP ateste que há ruído a Câmara não tem poder para intervir, 
mas pode mediar, e foi isso que fez. Chamou aqui os proprietários do ginásio, que se 
comprometeram a fazer obras de isolamento, foram feitas antes do verão, e durante 
muito tempo não houve queixas, até à semana passada.  
Vai ter que se voltar a analisar a situação, e terá que haver aqui uma tentativa da 
parte da Câmara de acompanhar o munícipe e também o dono do negócio.  
O Sr. Paulo apresentou também a queixa ao IGAMAOT e à Provedoria de Justiça, 
que está sempre a questionar a Câmara e a acompanhar a situação. 

 Lixo na estação – desconhecia, mas já tomou nota e vai averiguar. 

 Estaleiros da Vieira – a obra foi adjudicada, depois teve nova adjudicação e espera 
que se inicie proximamente. 

 Parque Mobil – não há teimosia ou ressabiamento porque todos querem ver aquele 
espaço requalificado, e como também querem o terminal rodoviário seria uma 
estupidez não o fazer. 

 Sobre os equídeos informou que na próxima semana vai haver uma reunião, para se 
prosseguir o processo, porque os chips já vieram. 

 
 
A Srª. Vereadora Célia Guerra cumprimentou todos os presentes e respondeu o 
seguinte às questões das suas áreas: 
 

 Regulamentos - referiu que na semana passada já foram enviados os pareceres ao 
Dr. Sérgio Pratas, e espera que em breve os membros da comissão tenham 
informações. 
A Sr.ª Vereadora Alexandra questionou porque não foi dado conhecimento aos 
membros da comissão. 
A Sr.ª Vereadora Célia referiu que o procedimento que foi acordado nas reuniões foi 
este. 

 Faixas nas festas da Paróquia, na Praia da Vieira – foram enviadas para lá porque a 
Câmara dá o apoio logístico e a Paróquia pediu. 

 Listagem da habitação social – os serviços estão a elaborar a resposta a todas as 
questões colocadas pelos Srs. Vereadores sobre esta matéria. 

 Espólio do Dr. Cândido Ferreira – vai falar e ver o que pretende doar à autarquia. 
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A Srª. Presidente respondeu às seguintes questões: 
 

 A concessão do café da praia tem um contrato enquanto decorrem as 
requalificações do POOC. 
A concessão do café do Jardim Luís de Camões está no Jurídico, para análise do 
requerimento que apresentaram. 
Em relação ao Parque Mártires a empresa foi vendida e o atual proprietário está em 
incumprimento.  
Todos os processos estão com o Dr. Victor Faria. 

 Café d’Arte – está no Jurídico, para apreciação. 

 A verba para os lesados do Leslie, tal como a Vereadora Alexandra referiu, é para os 
municípios, que no nosso caso se irá ressarcir do valor dos sinais. 
A verba que vem é para os danos da Câmara, não dos privados. Estes teriam que 
recorrer à CCDR. 

 Ninhos de vespa asiática – quase todos os dias são retirados ninhos, o último foi no 
dia 8 de novembro, no Parque do Engenho, no Jardim Luís de Camões e na Fábrica 
Angolana. Os ninhos não são retirados, são neutralizados com a colocação de um 
produto, que mata as vespas que estão no ninho e as que possam voltar ao ninho. 
Já foram localizados e tratados cerca de 70 ninhos. 

 Atas – sabe que tem havido alguma dificuldade em as fazer, os serviços não 
conseguem fazê-lo em tempo útil, no entanto estas reuniões são públicas e por isso 
prestam-se à transparência, embora sem que isso sirva de desculpa. 
Seguiu-se uma troca de palavras sobre o assunto entre a Sr.ª Presidente e o Sr. 
Vereador Aurélio Ferreira. 

 
 
A Sr. ª Presidente prosseguiu respondendo o seguinte: 
 

 Prejuízos do Leslie – já deu a resposta. 

 Vai elaborar a listagem e as razões dos projetos financiados e não executados. 

 Painel de S. Pedro – o local não foi o melhor, em termos dos ventos. Vai ter que o 
adaptar a novo local, menos exposto à queda. 

 Estrutura de S. Pedro – estava dentro de um projeto de requalificação de 
passadiços, e a intenção foi colocar um miradouro, numa base já ali existente, e que 
impedisse que as pessoas avançassem mais. Houve queixas e agora vai-se 
deslocalizar. 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que não ficou esclarecida, e primeiro 
quer saber quem decidiu colocar o miradouro naquele local e quem decidiu retirá-lo 
quando estava quase pronto. 
A Sr.ª Presidente informou que já ali existia uma base que as pessoas utilizavam, e 
quando se fez o projeto para requalificação dos passadiços entendeu-se fazer a 
estrutura para o miradouro e colocá-la ali. Houve uma queixa devido à altura, a ARH 
notificou a Câmara e foi retirada. 
Seguiu-se uma troca de palavras com a Sr.ª Vereadora Alexandra a dizer que quer 
mais explicações e a Sr.ª Presidente a dizer que as explicações que deu são 
aquelas que tem. 
O Sr. Vereador Aurélio disse que está preocupado que a Câmara tenha feito uma 
obra sem pedir licença. 
A Sr.ª Vereadora Alexandra referiu que chamar requalificação a uma coisa que não 
existia é estar a abrir um precedente para os munícipes. Entende que aquilo é uma 
obra nova e esta situação é uma vergonha para a autarquia.  
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A Sr.ª Presidente interrompeu a Sr.ª Vereadora Alexandra, esta protestou e disse 
que a Sr.ª Presidente não lhe põe um penso na boca. 
A Sr.ª Presidente disse que não pretende pôr-lhe um penso na boca, mas apenas 
deixar claro que tudo aquilo que a Câmara faz é sempre com as melhores intenções 
e dentro da legalidade. Se errou, e todos erram, então há que repor a legalidade. 
Seguiu-se nova troca de palavras entre todos. 
A Sr.ª Vereadora Alexandra referiu que está esclarecido, houve uma ilegalidade da 
parte da Câmara e agora a situação foi reposta. 
 
A Sr.ª Presidente disse que vai por um ponto de ordem nesta reunião, referindo que 
aquilo que não sabe, em termos de resposta aos Srs. Vereadores, vai saber, e que 
agora, aqui, transmitiu aquilo que sabia e as informações de que dispõe neste 
momento. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra disse que antes de a Sr.ª Presidente encerrar este 
período de antes da ordem do dia quer requerer a consulta de todo este processo, 
nomeadamente o ofício da APA de 29 de outubro que notifica a Câmara para repor a 
legalidade. 
 
A Sr.ª Presidente repetiu a informação que já deu: a Câmara esteve a requalificar os 
passadiços e neste projeto estava previsto o miradouro, assente numa base de 
apoio já ali existente. Houve queixas e agora vai-se deslocalizar. 
 

 
 



 
 

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 15:30 horas às 16:00 horas. 
  
 



 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
 
 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

 
 
1. Aprovação da ata n.º 20, da reunião ordinária do dia 29 de julho de 2019 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Os assuntos tratados nesta ata são tão antigos que é difícil relembrar exatamente o que foi 
dito. No entanto ao ler relembra assuntos interessantes que foram levantados na altura. Por 
exemplo, um munícipe refere que tinha recebido informação da Câmara que depois de  
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Agosto de 2018, iria resolver o problema dos 3 postes que estão na Rotunda do Vidreiro e 
são para mudar para a relva, evitando os choques com os invisuais. 
Em resposta o Sr Vereador Caetano disse que “tem vindo a tratar do assunto”. Hoje, 
passados mais de 3 meses, o assunto continua a estar por tratar. 
Sim é este o modus operandi, que os três membros do executivo permanente têm, dizem 
aos munícipes que já estão a tratar, ou vão tratar, mas o facto é que não se vê feito. 
Se mais nenhum motivo houvesse, este atraso nas atas, tem a bondade de nos recordar 
estas coisas, e aí, confesso que agradeço à Sra Presidente.”  
  

 
985 - Presente a ata n.º 20, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 29 de 
julho de 2019, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora Alexandra Dengucho, por não ter estado presente na reunião. 
 
 
2. Aprovação da Adenda n.º 1/2019 ao Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências no âmbito do REGIME JURÍDICO DE SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (Lei 52/2015 de 9 de junho). 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Solicitei se podia explicar do que se trata, porque se refere que vai: “proceder à adjudicação 
da exploração do serviço público de transporte de passageiros por ajuste direto”.  
Então a adjudicação dos transportes públicos deixam de ser feitos por concurso e passam a 
ser por ajuste direto? 

Diz-se ainda que esta adenda é para “salvaguarde a especificidades dos municípios que 
pretendem manter um serviço urbano por gestão direta, como é o caso do Município da 
Marinha Grande”. Na CIMRL é só o caso da Marinha Grande que tem uma empresa 
municipal de transportes?” 
 
A Sr.ª Presidente remeteu as explicações para a própria proposta de deliberação, que 
refere que esta adenda visa salvaguardar as especificidades dos municípios que pretendem 
manter um serviço urbano por gestão direta, como é o caso do Município da Marinha 
Grande. 
 

  
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
986 - Considerando que o Município da Marinha Grande celebrou com a Comunidade 
Intermunicipal da Região de Leiria o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências no âmbito do REGIME JURÍDICO DE SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (Lei 52/2015 de 9 de junho), que se anexa e se dá por 
integralmente reproduzido (anexo 1), em execução da deliberação da Câmara Municipal de 
22/05/2017 e da deliberação da Assembleia Municipal de 29/05/2017, que se anexam e se 
dão por integralmente reproduzidas (anexo 2 e 3 respetivamente); 
 
Considerando que na sequência das questões suscitadas por diversos membros do 
Conselho Intermunicipal, para dar continuidade aos trabalhos relativos ao procedimento de 
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seleção de operadores de serviço público de transportes na Região de Leiria, se torna 
necessário a celebração da 1ª adenda ao CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
DELEGAÇÃO E PARTILHA DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DO RJSPTP, cujos termos 
enquadram a possibilidade de intervenção da CIMRL no âmbito do previsto no n.º 3 do artigo 
18º do RJSPTP para preparar e aprovar o procedimento de seleção de operadores de 
serviço público, designadamente o programa de procedimento e respetivo caderno de 
encargos, bem assim no domínio do previsto no artigo 19º do RJSPTP, para proceder a 
adjudicação da exploração do serviço público de transporte de passageiros por ajuste direto, 
nos casos legalmente previstos, ou prorrogação do prazo de um determinado contrato de 
serviço público, mediante acordo com o operador de serviço público; 
 
Considerado que a CIMRL remeteu no dia 05/11 pp. a minuta supracitada, devidamente 
aprovada pelo Conselho Intermunicipal, que se anexa e se dá por integralmente reproduzida 
(anexo 4), reiterando a necessidade de a mesma ser aprovada pelos Órgãos Municipais 
competentes (Câmara e Assembleia Municipal); 
 
Considerando que no texto da adenda ora remetida e enquadrada nas recomendações da 
AMT, salvaguarda-se a possibilidade de subdelegação de competências noutra autoridade 
de transportes ou entidade pública (cláusula 2), o que protege as explorações 
municipais, bem assim prevê-se o mecanismo automático de regresso da 
competência aos municípios no caso de impasse na implementação das 
competências partilhadas quanto aos serviços públicos de transportes de 
passageiros municipais consagrada no RJSPTP (n.º 2, da cláusula 8); 
 
Considerando que, em suma, pretende-se que tal decisão garanta o pressuposto de coesão 
territorial aprovado pelo CI e salvaguarde as especificidades dos municípios que pretendem 
manter um serviço urbano por gestão direta, como é o caso do Município da Marinha 
Grande; 
 
Presente minuta de Adenda n.º 1/2019 ao Contrato Interadministrativo de delegação de 
competências no âmbito do Regime Jurídico de Serviço Público de Transporte de 
Passageiros (RJSPTP), elaborada pela Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria 
(CIMRL), a Câmara Municipal, depois de apreciar a proposta e considerando quanto 
fica exposto, no uso da sua competência, de acordo com o artigo 128.º, para os efeitos 
do artigo 25.º, n.º1, alínea k), ambos do RJAL e de acordo com o artigo 10.º, do Regime 
Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, aprova e delibera submeter 
a apreciação e deliberação da Assembleia Municipal, a minuta da Adenda n.º 1/2019 ao 
contrato interadministrativo de delegação de competências no âmbito do Regime 
Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, que se anexa e se dá por 
integralmente reproduzida (anexo 4). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
3. Alteração da finalidade da cedência de parcela com 11.960 m

2 
sita na Mata do Casal 

do Malta, Marinha Grande. Aprovação da proposta da Direção Geral Tesouro e 
Finanças. 
 
Sobre este processo registaram-se as seguintes intervenções: 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra perguntou se dentro deste lote de terreno o mercado tem que 
ficar onde está atualmente ou se pode ser construído noutro local dentro do lote. 
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A Sr.ª Presidente explicou que há um estudo para a localização do novo mercado que 
indicou aquele local. Para o viabilizar teve que se perceber se se podia fazer ali, uma vez 
que o terreno tinha sido cedido para zona desportiva. Pensou-se fazer do outro lado, mas 
verificou-se que havia inconvenientes para os moradores. Então pediu-se à Direção Geral do 
Tesouro e Finanças se autorizavam a construção naquele lugar. Hoje está aqui a proposta 
da DGTF, para discussão. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano perguntou se aquilo que está aqui em causa não é a 
localização do mercado mas sim o pagamento daquele lote. 
 
A Sr.ª Presidente voltou a fazer o histórico do processo. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano referiu que só tem problema em votar este assunto hoje se 
daqui resultar a decisão da localização do mercado. Entende que se deve aceitar esta 
proposta, mas gostava que ficasse claro que não se está a escolher o local do mercado. A 
Sr.ª Presidente conseguiu este acordo, muito suado, e deve-se aceitar, mas não se deve 
fechar a porta a outras possibilidades de localização. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho perguntou se ao tomarem esta decisão ficam 
vinculados a construir ali o mercado. 
 
A Sr.ª Presidente disse que lhe foi pedido que resolvesse esta questão, uma vez que tal 
como já disse cada um tem uma opinião, e aquilo que traz aqui hoje é a possibilidade de 
construir o mercado naquele local. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que com a vinda a reunião deste processo 
se ficou a saber que o pedido formal ao Tesouro foi feito em agosto de 2018 e a resposta só 
veio agora. Então como é possível a Sr.ª Presidente em campanha, em 2017, ter dito que 
não há mercado, assim como creche e piscina, por culpa da oposição? 
Lamenta que tenha mentido, e na política não vale tudo. O que a CDU não quer é mais um 
elefante branco como o Atrium. Chega!  
A questão que colocam é a mesma dos Sr. Vereador Carlos Caetano: querem saber se 
aprovando ficam vinculados à construção do mercado ali. Não ficando, então é um 
desperdício de dinheiro. 
O que está em causa é o seguinte: 

1. aprovamos e ficamos vinculados? 
2. aprovamos mas não ficamos vinculados à construção do mercado ali mas a outra 

infraestrutura que não seja de caráter desportivo? 
 

Entende que era pertinente fazer-se uma discussão semi-pública com várias entidades, 
promovida pela Assembleia Municipal, para responder a estas questões. 
 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“A Sra Presidente decidiu sozinha a localização do novo mercado no espaço reservado à 
zona desportiva? 
 

 Porquê ali a localização? 

 Que tipo de mercado vai querer realizar? Que área? Que funcionalidades? Que 
equipamentos? Outras 
 

 Quem decidiu a alteração da finalidade da cedência de parcela com 11.960 m2 sita 
na Mata do Casal do Malta? 
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 Porque toma esta decisão … se sabe que naquele espaço a construção do mercado 
viola ao Plano de Pormenor da Zona desportiva? 

 Porque nunca discutiu seriamente o assunto e traz uma proposta que não discutiu 
com a oposição? 

 

A informação enviada pela Sra Presidente ao Sec Estado do Tesouro tem incorreções. Não 
foi isto que o estudo decidiu. Disse que era na proximidade do atual e não que teria de ser 
em zona coincidente com o atual Plano de Pormenor da Zona Desportiva. 
  
A análise deste ponto levanta-nos algumas questões: 

1. O estudo foi conclusivo quanto à localização do mercado na zona (entenda-se nas 
proximidades) onde ele atualmente se localiza e não no local exato onde está. 
Podemos ainda pensar que passaram anos (3) desde a sua realização, podemos 
ainda questionar se continuarão a ser válidos os resultados obtidos?  

2. Por isso, a Sra. Presidente não devia mandar uma comunicação para a Secretaria 
de Estado do Tesouro com a referência de que a “Câmara Municipal pretende 
promover a localização do mercado naquele local” porque este órgão ainda não 
decidiu exatamente onde deve ficar o mercado. 

3. Na altura em que o estudo foi abordado, a Senhora Presidente ficou de analisar a 
possibilidade de expropriação de algumas casas (localizadas fora do Plano de 
Pormenor da Zona Desportiva) e de analisar a existência de um terreno do Município 
nesta zona, situação sobre a qual nunca mais soubemos nada. 

4. Colocar um equipamento coletivo (mercado municipal) dentro da zona desportiva é 
uma opção que tem várias implicações:  
 

1. Em matéria de Planeamento 

a. a alteração de um Plano de Pormenor, o único que existe aprovado neste município 
e em execução desde que foi criado. (Não é que não se possam fazer alterações, e 
até deviam porque está completamente obsoleto e necessita de revisão urgente mas 
há muito para se fazer ao nível desportivo e essas ações deviam enquadrar-se aqui.)  

b. esta opção vai entrar num processo de revisão do PP da zona desportiva, será 
preciso depois ratificá-lo depois de uma discussão que não será consensual 
resultando num arrastar da decisão de avançar com o projeto e construção do 
mercado, não será seguramente nos próximos 2 anos. Para além de implicar um 
custo acrescido de aquisição. 

4.  

2. Em matéria Desportiva 

a. A Marinha Grande tem um espaço de zona desportiva que pode ser uma referência 
de bem-estar para a sua população. 

b. Esta zona tem condições para concentrar espaços para a prática de desporto 
federado (alguns já existentes), espaços para a prática desportiva informal 
(polidesportivos, campos de Padel, parque para desportos radicais, campos de street 
basket, ...), mas também para a prática simples de atividade física, não formal (p. 
ex., espaço para corrida, circuitos de manutenção, ao longo de toda a zona 
desportiva). Precisamos de uma piscina e um pavilhão multiusos, não podemos 
utilizar espaço desta zona que nos fará falta para o Desporto. 

c. Obviamente que isto exigiria uma revisão ao PP zona desportiva (veja-se o absurdo 
de uma estrada, aberta ao trânsito, a atravessar a zona desportiva). 

d. Em suma, tirar espaço à zona desportiva, numa altura em que a prática de atividade 
física regular é uma das principais recomendações para a promoção da saúde e uma 
opção cada vez maior por parte das populações, será um grande erro, pois temos 
condições para ter uma zona desportiva de excelência, situada praticamente no 
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centro da cidade, com condições para ser um polo diferenciador da nossa cidade, na 
oferta de qualidade de vida à sua população. 

 

5. Que ideia de Mercado? 

Antes de decidirmos onde localizar o mercado temos que decidir que mercado se quer para 
a nossa cidade. Pensar que o mercado vai ser ou pode ser um equipamento como é o 
Mercado da Ribeira em Lisboa ou o Mercado do Bulhão no Porto é pura ficção, a nossa 
realidade não é essa, não temos fluxo de população a acorrer ao Mercado todos os dias 
como acontece nos exemplos enunciados, o mercado abre e fecha 2 a 3 manhãs por 
semana, os vendedores que vêm à MG circulam entre mercados da região ao longo da 
semana. Posto isto é um equipamento que tem uma natureza de utilização intermitente, e 
quando não ocupado (a maioria do tempo) está vazio. Depois é um equipamento que gera, 
ruído, sujidade, desarrumação como bem sabemos e é por isso que achamos que deve estar 
confinado a uma zona onde estes aspetos sejam tolerados...Precisa de zona ampla de 
estacionamento, implica o espaço necessário para a feira de levante, etc... 
 

6. Proposta (considera-se o resultado do estudo quanto à localização): 
a. Localização: Pensar numa localização limítrofe à zona desportiva (como já 

tivemos oportunidade de referir aquando da apresentação dos resultados do 
estudo: hipóteses) – Ex: traseiras da escola do 1.º ciclo de Casal de Malta ou a 
localização do lado da variante, onde funciona atualmente um ATL da ADESER) 

b. Concepção: um mercado com características de zona comercial de apoio franco 
à zona desportiva, com restaurantes, lojas de desporto, consultórios de 
fisioterapia, espaços para associações desportivas e culturais, com uma grande 
área coberta para funcionar por exemplo para ensaios das marchas, atividades 
de desporto de rua, recreio, etc... 

c. Rentabilização de recursos e infraestruturas: Assim também se rentabilizariam 
lugares de estacionamento que venham a ser criados para esta nova 
infraestrutura, podendo ser ocupados e preenchidos, quer para os clientes do 
mercado e feira, quer pelos utentes da zona desportiva.” 

 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira sugeriu que se retire o ponto e que a Sr.ª Presidente 
promova a discussão na Câmara e na Assembleia Municipal, porque não se perde o negócio 
com a DGT por esperar mais um mês, e só depois se votaria em consciência. E se se 
concluir que o mercado é ali, que seja. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho entende que se deve aceitar esta proposta, com a 
ressalva de que caso se volte a optar pela construção de infraestruturas desportivas naquele 
local se informe a DGT, para que não se venha a pagar. 
 
Assim propõe o seguinte: 

a) Caso se mantenha a opção de construir infraestruturas desportivas que a Câmara 
não pague este valor, por desnecessário; 

b) Se aceite esta proposta com a ressalva de que este facto não vincula à construção 
do mercado naquele local; 

c) Deve-se falar com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal para, em conjunto, se 
fazer uma ampla discussão pública de todos os temas estruturantes do concelho, 
como é o mercado, o interface e os pavilhões da FAE. 
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A Sr.ª Presidente disse que não tem qualquer reserva em acrescentar a esta deliberação a 
proposta da Sr.ª Vereadora Alexandra, com os condicionantes que aqui apontou, e promover 
com os elementos da Assembleia Municipal uma conversa que tem que se fazer, até porque 
está em consonância com o Presidente da Assembleia Municipal. 
Relembrou que o primeiro lugar apontado eram os estaleiros da CMMG e esse projeto 
acabou por ser desconsiderado por em reunião de Câmara, por proposta da CDU e MpM, 
terem aprovado a realização de um estudo. Esse estudo apontou para as proximidades 
daquele local. 
Quando iniciou este mandato verificou-se que tinha de se ver qual era ali a zona adequada. 
Lembra-se que a Sr.ª Vereadora Ana Monteiro disse que a zona era para zona desportiva, e 
assim foi apontada a zona do outro lado, verificou-se que havia barulho para os moradores e 
não se considerou. 
Verificando o espaço onde está atualmente viu-se que para aquele local não estava prevista 
qualquer infraestrutura desportiva, e foi nesse sentido que encetou todas as diligências junto 
da DGT, tal como frequentemente aqui tem informado, porque só quer a construção do 
mercado na Marinha Grande. Não foi ela que escolheu o local, foi o estudo que o apontou, e 
não havendo uma infraestrutura desportiva para ali, foi isso que foi pedido. Até porque a sua 
opinião para a construção do mercado não seria aquele local. O esforço que fez foi no 
sentido de se fazer finalmente o mercado. 
Continua a reafirmar tudo aquilo que disse na campanha eleitoral e lamenta que durante todo 
este tempo em que tem estado a tentar resolver este assunto para aquele local os Srs. 
Vereadores não o tenham dito. 
Disse que vai acrescentar esta proposta da Sr.ª Vereadora Alexandra à proposta de 
deliberação e far-se-á a discussão com a Assembleia Municipal, para se trazer rapidamente 
a proposta para a construção do mercado, até porque se tem sido aceite a construção nos 
estaleiros teria havido financiamento. 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que quer repor a verdade. A Sr.ª Presidente disse 
que se tivessem aceitado a construção nos estaleiros tinham aproveitado o financiamento. 
Onde é que está essa deliberação? Quantas vezes é que a Sr.ª Presidente trouxe aqui à 
reunião a discussão do local de construção do mercado? 
 
 
Seguiu-se uma troca de palavras entre os dois, tendo depois a Sr.ª Presidente 
colocado a votação a proposta que se segue: 
 
987 - Considerando que por portaria de 22 de junho de 1982, publicada em Diário da 
República, II série, n.º 153, de 06 julho de 1982, foi autorizada a cessão a esta Câmara 
Municipal, a título definitivo, de uma parcela de terreno com a área de 130 900 m

2
, para nela 

serem construídas instalações de carácter desportivo. 
 
Por portaria n.º 181/95, de 05 maio, publicada em Diário da República, II série, n.º 133, de 08 
junho de 1995, foi autorizada a cessão, a título definitivo, de uma parcela de terreno, com a 
área de 32.400 m

2
, destinada ao alargamento do complexo desportivo existente e 

infraestruturas de apoio, nomeadamente parqueamento e zona verde; 
 
Em 09 de junho de 1997, foi publicada no Diário da República, II Série, n.º 132, de 09 de 
junho, o Plano de Pormenor da Zona Desportiva, no qual se identificam as diversas áreas de 
intervenção e o seu destino; 
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Por ausência de uma estrutura definitiva, o Mercado Municipal funciona de forma precária 
em tendas desde 2007, aguardando-se desde então a decisão da Câmara Municipal quanto 
à construção de um novo espaço, tendo para o efeito sido adjudicado em 17 novembro de 
2016 a realização de um estudo/inquérito independente (PA n.º 83/2016) para auscultação 
dos comerciantes, clientes e população em geral sobre a futura localização do novo mercado 
municipal; 
 
Considerando que tendo sido presentes em Reunião de Câmara de 01 março de 2017 as 
conclusões do referido estudo, que se reproduzem: 

A Câmara Municipal toma conhecimento do Relatório Final, do qual resultam as 
seguintes conclusões (cf. Relatório Final, pág. 8):  
1. Quanto à dimensão a maioria dos inquiridos prefere um Mercado maior que o 
actual;  
2. Quanto ao modelo a maioria dos inquiridos prefere um Mercado todo coberto;  
3. Quanto aos diferentes tipos de equipamentos/bancas existentes a maioria dos 
inquiridos prefere um Mercado com mais equipamentos/bancas;  
4. Quanto à escolha da localização a maioria dos inquiridos prefere a 
localização atual (proximidades);  
5. Os bares/cafés/restaurantes são os equipamentos/bancas/lojas cuja existência no 
futuro Mercado é considerada mais importante. 

 
Considerando que a localização preferida pela maioria dos inquiridos e acolhida pela Câmara 
Municipal coincide com parcela de terreno cedida e condicionada nos termos, 
nomeadamente, da Portaria de 09 junho de 1997, torna-se necessária a obtenção e 
autorização por parte do Estado para que uma parcela desse terreno, com a área de 
11.960m

2 
seja alocada à instalação do novo Mercado Municipal (7,32% da área total do 

terreno cedido); 
 
Considerando que o pedido de autorização foi dirigido ao Senhor Secretário de Estado do 
Tesouro e Finanças, por ofício S/3209/2018 de 14 de agosto de 2018 (anexo 1), e reiterado 
por diversas comunicações entre a Senhora Presidente e o Senhor Subdiretor da Direção 
Geral de Tesouro e Finanças (anexo 2), resultando na entrega por esta Entidade da 
Informação n.º 70/DSAVP/2019 de 08 de outubro (anexo 3), devidamente despachada pelo 
Senhor Subdiretor Geral da DGTF que homologou os valores propostos constantes da 
mesma; 
 
Considerando que nos termos da proposta presente, e para autorização da alteração do fim 
de interesse público para a parcela conforme requerido pela Câmara Municipal (anexo 4), 
propõe-se que: 
 

1. como valor da contrapartida financeira pela cedência definitiva da área de 
terreno com 11.960 m

2, 
tendo em conta a finalidade de utilidade pública da 

construção de um equipamento de utilização colectiva (Mercado Municipal), o 
valor de 112.500,00 €. 

 
2. Tendo em vista a alteração da finalidade da cedência, o valor a pagar pela 
Câmara Municipal ao Estado é de 57.575,00 €, que corresponde à diferença 
entre o valor agora apurado e o valor já pago pela CMMG em 1995, que foi de 
54.924,24 €. 

 
Considerando que para que a Câmara Municipal pudesse tomar uma decisão informada e 
ponderada foi solicitada a avaliação por perito externo (anexo 5) da parcela em causa, que  
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se anexa e se dá por integralmente reproduzido, tendo sido utilizado, (1) o método com base 
no «Valor de Mercado», atendendo ao enquadramento do PDM, para uma utilização não 
condicionada em condições de mercado e (2) o método do rendimento, que atende ao uso 
continuado do imóvel (mercado municipal), mediante a alteração da cláusula anteriormente 
referida, permitindo o atual uso, tendo por base um valor estimado para o rendimento líquido 
potencial da área ocupada pelas instalações provisórias do Mercado Municipal (cerca de 
1.200 m

2
); 

 
Considerando que de acordo com o método do rendimento «foi aplicado um fator de 
desconto, atendendo ao facto do município não exercer a atividade com fins lucrativos, 
estando o imóvel a desempenhar um papel social» de interesse público, coincidindo assim 
com a metodologia de avaliação aplicada pela DGTF; 
 
Considerando que decorrente dos pressupostos anteriores, o valor calculado para o imóvel 
através do Método do Rendimento é de 128.000,00 €, a que deve ser deduzido o valor já 
pago pelo município (54.924,24 €), resultando assim que o valor a pagar seria de 
73.075,76€; 
 
Considerando que é necessário formalizar a aceitação da proposta da Direção Geral de 
Tesouro e Finanças para que possa ser homologado pelo Senhor Secretário de Estado do 
Tesouro e Finanças e publicado em Diário da República a autorização para alteração do fim 
de interesse público para a parcela identificada, após o que poderá ser celebrado o Acordo 
de Cedência mediante o pagamento do valor de contrapartida acordada; 
 
A Câmara Municipal, depois de apreciar a proposta apresentada pela DGTF, e 
considerando o interesse público, no uso da sua competência prevista na alínea g) do 
artigo 33º da lei 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, delibera ACEITAR:  
 

1. como valor da contrapartida financeira pela cedência definitiva da área de 
terreno com 11.960 m

2, 
tendo em conta a finalidade de utilidade pública da 

construção de um equipamento de utilização colectiva (Mercado Municipal), o 
valor de 112.500,00 €. 

 
2. Tendo em vista a alteração da finalidade da cedência pagar o valor de 
57.575,00 €, que corresponde à diferença entre o valor agora apurado e o valor 
já pago pela CMMG em 1995, que foi de 54.924,24 €. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta, nas condições da 
proposta da Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho, que se transcrevem: 
 
Proponho: 

a) Que se aceite esta proposta com a ressalva de que, caso se volte a optar pela 
construção de infraestruras desportivas naquele espaço, se comunique essa 
decisão ao Tesouro com o objetivo de não pagarmos este valor, por manifesta 
desnecessidade de o fazer. 

b) Se aceite, esta proposta, com a ressalva de que esta decisão não vincula à 
construção do mercado naquele espaço, para o que se deve adequar o texto ao 
pretendido. 

c) A Câmara promova, juntamente com a Assembleia Municipal, com caráter de 
urgência, um amplo debate público sobre as questões estruturantes do 
concelho, como sejam esta, do mercado, mas também do destino a dar à FEIS 
e sobre a construção do Interface Rodoviário. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 
4. Resumo de Tesouraria do dia 05 de novembro de 2019 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia cinco de novembro de dois mil e 
dezanove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
15.712.235,31€ (quinze milhões, setecentos e doze mil, duzentos e trinta e cinco euros e 
trinta e um cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
5. 16.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019 
 
988 - Presente proposta da 16.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
12.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2019 no valor de 254.929,05 euros nos 
reforços e de 254.929,05 euros nas anulações. 
 
12.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2019 no valor de 57.075,00 euros 
nos reforços e de 86.485,00 euros nas anulações. 
 
9.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2019 no valor de 120.755,00 
euros nos reforços e de 120.755,00 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 
do orçamento, a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera 
aprovar a 16.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.       
 
 
APROVISIONAMENTO 
 
 

6. P.A. N.º 107/2019-AP/DQV – “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, 
baixa tensão especial e baixa tensão normal” - Abertura de procedimento de 
contratação pública. 
 
989 - Presentes as informações n.º TF 08.2019 e TF 12.2019, da Divisão de Qualidade de 
Vida, nas quais se manifesta a necessidade de se proceder à contratação do “Fornecimento 
de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal”, para o 
período de 12 meses, com início previsto a 1 de fevereiro de 2020. 
 
Presente o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas, Anexos e minuta do anúncio. 
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Considerando que o preço base a aplicar ao procedimento de contratação pública é de 
1.371.067,47 euros, acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor, sendo este o preço máximo 
que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução do objeto do contrato a 
celebrar, o que determina a adoção do procedimento de concurso público com publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia, nos termos dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e artigo 20.º, n.º 
1, alínea a), para os efeitos do disposto no a artigo 38.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos.  
 
Considerando que se encontra inscrito em Plano de Atividades Municipais de 2019 a dotação 
para a assunção de despesa, nos anos de 2020 e 2021 para a contratação do “Fornecimento 
de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal”, nas 
classificações orgânica/económica 0103/020201 e 0103/06020399, ações do PAM 2018/A/7 
e 2018/A/193. 
 
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, determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal 
sempre que se verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais, e que a 
Assembleia Municipal, na sua sessão 24/10/2019, deliberou conceder autorização prévia 
favorável para a assunção de compromissos plurianuais relativos ao “Fornecimento de 
energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal”, em 
cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e no art.º 12.º do 
Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho, na sua redação atual, nos termos constantes da 
deliberação anexa ao processo. 
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando as informações prestadas pela Divisão de 
Qualidade de Vida, referidas nos parágrafos anteriores, e concordando com a 
proposta do mesmo serviço, que se dá por reproduzida e que fica anexa à presente 
deliberação, de acordo com os artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 
n.º1, 38.º, 40.º, n.º 2 e 67.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, com o artigo 
18º, n.º 1, alínea b) e o artigo 22º n.º 1 alínea a), ambos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de Junho e com o disposto nas alíneas f) e dd) 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, delibera: 

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

b) Adoptar o procedimento de concurso público com publicação no Jornal Oficial 
da União Europeia; 

c) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 
d) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas 

Jurídicas, Cláusulas Técnicas, Anexos e a Minuta do Anúncio; 
e) Determinar que a adjudicação será feita por lotes, de acordo com o critério da 

proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliação do 
preço (mais baixo preço) apresentado a cada lote enquanto único aspeto da 
execução do contrato submetido à concorrência, nos termos do art.º 46.º-A, n.º 
1 e o artigo 74.º, n.º 1, alínea b), ambos do CCP; 

f) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição: 
 Telmo Faria, Presidente; 
 Carla Lucas, Vogal; 
 Luciana Esteves, Vogal; 
 Edite Moniz, Vogal Suplente; 
 Sara Vidal, Vogal Suplente. 
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g) Designar como gestor do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, o 
trabalhador Telmo Faria, o qual será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pela trabalhadora Luciana Esteves. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
 
7. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira - Fase 1 - CP 14/2019” – Aprovação de trabalhos a menos. 
 
990 - Presente informação da DQV, com a ref.ª LS-67.2019, através da qual se propõe a 
aprovação de trabalhos a menos, no valor de 4.511,15€ (quatro mil, quinhentos e onze euros 
e quinze cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, correspondentes a 
quantidades de trabalho que não foram utilizadas no âmbito do contrato de empreitada de 
“REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, 
PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 1 - CP 14/2019”. 
 
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. 379º 
do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “REDE DE 
SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA 
E TOJEIRA - FASE 1 - CP 14/2019”, em que é cocontratante a firma “LUSOSICÓ-
CONSTRUÇÕES, S.A.”, delibera aprovar trabalhos a menos no valor de 4.511,15€ 
(quatro mil, quinhentos e onze euros e quinze cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa 
legal em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
8. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira - Fase 3 – CP n.º 16/2019” – Aprovação do plano de trabalhos. 
 
991 - Presente Plano de Trabalhos ajustado, apresentado pela firma adjudicatária “PINTO & 
BRAZ, L.DA”. 
 
Presente informação técnica com a ref.ª LS-69.2019, datada de 23.10.2019, através da qual 
se propõe a aprovação do plano de trabalhos ajustado. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços na 
informação técnica com a ref.ª LS-69.2019, que fica anexa e aqui se dá por 
integralmente reproduzida, e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do art. 361º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, no âmbito 
do contrato de empreitada de “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 3”, em que é  
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cocontratante a firma “PINTO & BRAZ, L.DA”, delibera aprovar o plano de trabalhos 
ajustado. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
9. “Rede de saneamento águas residuais domésticas da Amieira e Charneca da 
Amieira - Fase 1 – CP n.º 12/2019” – Aprovação do plano de trabalhos. 
 
992 - Presente Plano de Trabalhos ajustado, apresentado pela firma adjudicatária 
“LUSOSICÓ-CONSTRUÇÕES, S.A.”. 
 
Presente informação técnica com a ref.ª LS-66.2019, datada de 11.10.2019, através da qual 
se propõe a aprovação do plano de trabalhos ajustado. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços na 
informação técnica com a ref.ª LS-66.2019, que fica anexa e aqui se dá por 
integralmente reproduzida, e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do art. 361º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, no âmbito 
do contrato de empreitada de “REDE DE SANEAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS 
DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA AMIEIRA - FASE 1”, em que é 
cocontratante a firma “LUSOSICÓ-CONSTRUÇÕES, S.A.”, delibera aprovar o plano de 
trabalhos ajustado. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
10. Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e Rede Viária da saída 
Norte da ZIMG - Fase 1- Concurso público n. º 14/2018. Aprovação de trabalhos 
complementares e trabalhos a menos 
 
993 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com referência CS/74/2019 de 05 de novembro de 2019 , que se dá por 
integralmente reproduzida, relativa à empreitada de “Ampliação da Zona Industrial da 
Marinha Grande (ZIMG) e Rede Viária da saída Norte da ZIMG - Fase 1” adjudicada à 
empresa CONTEC- Construção e Engenharia, SA, na qual se propõe: 
 
- a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, a preços  de contrato 
no valor de 3.231,34 euros (três mil duzentos e trinta e um euros e trinta e quatro cêntimos), 
e trabalhos de natureza não prevista, a preços acordados, no valor no valor de 23.555,78 
euros (vinte e três mil quinhentos e cinquenta e cinco euros e setenta e oito cêntimos), o que 
perfaz um total de 26.787,12€ (vinte e seis mil setecentos e oitenta e sete euros e doze 
cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal; 
- a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 1.255,00 euros (mil, duzentos e cinquenta e 
cinco euros); 
 
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 nº2, 373.º, 374.º, 
378.º e 379º, todos do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de  
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empreitada de “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e Rede Viária 
da saída Norte da ZIMG - Fase 1” :  
 
a) a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, a preços de 
contrato no valor de 3.231,34 euros (três mil duzentos e trinta e um euros e  trinta e 
quatro cêntimos), e trabalhos de natureza não prevista, a preços acordados, no valor 
no valor de 23.555,78 euros (vinte e três mil quinhentos e cinquenta e cinco euros e 
setenta e oito cêntimos), o que perfaz um total de 26.787,12€ (vinte e seis mil 
setecentos e oitenta e sete euros e doze cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal, nos 
termos do nº 2 do artº 370º do Código dos Contratos Públicos; 

 
b) a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 1.255,00 euros (mil, duzentos e 
cinquenta e cinco euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o 
artº 379º do Código dos Contratos Públicos; 

 
c) A fixação do prazo de execução em 30 dias e a consequente prorrogação do prazo 
de execução inicial da empreitada pelo mesmo período de tempo; 

 
d) aprovar a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
11. Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e Rede Viária da saída 
Norte da ZIMG - Fase 2- Concurso público n. º 15/2018. Aprovação de trabalhos 
complementares e trabalhos a menos 
 
994 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com referência CS/75/2019 de 05 de novembro de 2019, que se dá por 
integralmente reproduzida, relativa à empreitada de “Ampliação da Zona Industrial da 
Marinha Grande (ZIMG) e Rede Viária da saída Norte da ZIMG - Fase 2” adjudicada à 
empresa CONTEC- Construção e Engenharia, SA, na qual se propõe: 
 
- a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, a preços de contrato 
no valor de 20.993,47 euros (vinte mil novecentos e noventa e três  euros e quarenta e sete 
cêntimos), e trabalhos de natureza não prevista, a preços acordados, no valor no valor de 
32.358,89 euros (trinta e dois mil trezentos e cinquenta e oito euros e oitenta e nove 
cêntimos), o que perfaz um total de 53.352,36€ (cinquenta e três mil trezentos e cinquenta e 
dois euros e trinta e seis cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal; 
- a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 22.021,32 euros (vinte e dois mil vinte e um 
euros e trinta e dois cêntimos); 
 
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 nº2, 373.º, 374.º, 
378.º e 379º, todos do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de 
empreitada de “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e Rede Viária 
da saída Norte da ZIMG - Fase 2” :  
 
a) a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, a preços de 
contrato no valor de 20.993,47 euros (vinte mil novecentos e noventa e três  euros e 
quarenta e sete cêntimos), e trabalhos de natureza não prevista, a preços acordados, 
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no valor no valor de 32.358,89 euros (trinta e dois mil trezentos e cinquenta e oito 
euros e oitenta e nove cêntimos), o que perfaz um total de 53.352,36€ (cinquenta e três 
mil trezentos e cinquenta e dois euros e trinta e seis cêntimos), acrescidos de IVA à 
taxa legal, nos termos do nº 2 do artº 370º do Código dos Contratos Públicos; 
 
b) a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 22.021,32 euros (vinte e dois mil 
vinte e um euros e trinta e dois cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, 
de acordo com o artº 379º do Código dos Contratos Públicos; 
 
c) A fixação do prazo de execução em 17 dias e a consequente prorrogação do prazo 
de execução inicial da empreitada pelo mesmo período de tempo; 
 
d) aprovar a minuta de contrato adicional a celebrar. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
12. “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída 
norte da ZIMG - Fase 2 – CP n.º 15/2018” – Aprovação do plano de trabalhos. 
 
995 - Presente Plano de Trabalhos ajustado, apresentado pela firma adjudicatária “CONTEC 

- CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, SA”. 
 
Presente informação técnica com a ref.ª smv/27/2019, datada de 23.10.2019, através da 
qual se propõe a aprovação do plano de trabalhos ajustado. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços na 
informação técnica com a ref.ª smv/27/2019, que fica anexa e aqui se dá por 
integralmente reproduzida, e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do art. 361º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, no âmbito 
do contrato de empreitada de “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA 
GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA SAÍDA NORTE DA ZIMG - FASE 2”, em que é 
cocontratante a firma “CONTEC - Construção e Engenharia, SA”, delibera aprovar o 
plano de trabalhos ajustado. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
13. “Requalificação da Cantina Escolar da Embra – CP n.º 22/2018” – Suspensão dos 
trabalhos. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“A obra consignada em 15 julho. 
Descobriram depois de entrar em obra que uma parede é de pedra e não de tijolo e por isso 
em 5 agosto suspenderam os trabalhos por 60 dias 

Passado este tempo nada foi feito, e o projeto não foi alterado. 
Assim vão alterar, pelo menos mais 60 dias. 
As obras na cantina afetam e de que maneira as crianças, os pais e os professores e 
auxiliares. Quando previam que apenas no primeiro período a cantina iria ficar fechada, 
provavelmente só estará em condições no final do ano letivo. 
Mais um exemplo de como funciona este executivo permanente.” 
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O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que os 60 dias estão a contar desde o dia 2 de 
outubro e entretanto o projeto já foi alterado, a empresa já deu valores, que eram 
inaceitáveis mas que agora já vieram para valores aceitáveis. 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
996 - Presente informação da DQV, com a ref.ª LF-2019/25, de 23 de outubro, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a suspensão total da execução das prestações objeto 
da obra de “REQUALIFICAÇÃO DA CANTINA ESCOLAR DA EMBRA”, sustentada na 
necessidade de estudar alterações a introduzir ao projeto de estabilidade, no seguimento do 
aparecimento de paredes em alvenaria de pedra não previstas em projeto. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do disposto 
no artigo 297º, alínea a) e no artigo 365º, alínea b), ambos do Código dos Contratos 
Públicos, no âmbito da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA CANTINA ESCOLAR DA 
EMBRA”, em que é cocontratante a firma “A ENCOSTA, SA”, delibera aprovar a 
suspensão total da execução dos trabalhos, por um período estimado de 60 dias, com 
efeitos a partir do dia 2 de outubro de 2019, por “impossibilidade temporária de 
cumprimento do contrato, designadamente em virtude de mora do contraente público 
na entrega ou na disponibilização de meios ou bens necessários à respetiva 
execução” e “necessidade de estudar alterações a introduzir ao projeto”. 
 

A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

14. Substituição da iluminação pública do Parque da Cerca - Consulta prévia n.º 
08/2019. Aprovação de Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
Ratificação de Despacho 
 
997 - Presente informação com refª SS.10.2019 de 31 de outubro propondo a submissão a 
despacho da Srª Presidente da Câmara Municipal e consequente ratificação do orgão 
competente. 
 
Presente despacho n.º 434/2019, com o seguinte teor: 
 
“Presente Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra em epígrafe, apresentado 
pela firma adjudicatária “CANAS, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 27PG/2019, que atesta a conformidade do Plano 
de Segurança e Sáude apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto 
- Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
Considerando que cabe ao dono da obra aprovar o plano de segurança e saúde para a 
execução da obra, nos termos do artigo 12º do referido Decreto – Lei. 
 
Assim, aprovo o plano de segurança e saúde para a execução da empreitada designada por 
“SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PARQUE DA CERCA”, em que é 
cocontratante a firma CANAS, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. nos termos do artigo 
33º, nº 1, alínea f), do Regime Juridico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei Nº 75/2013,  
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de 12 de setembro , na sua redação atual, e do artigo 12º, n.º 1, do Decreto – Lei N.º 
273/2003, de 29 de outubro. 
 
Mais designo como coordenador de segurança o técnico Pedro Gomes, de acordo com o 
artigo 9º, n.º 2, do citado Decreto – Lei, com efeitos à data da informação técnica por este 
subscrita e que fica anexa a este despacho. 
 
O presente despacho deve ser ratificado pela Câmara Municipal na sua próxima reunião.” 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera ratificar o despacho n.º 230/2019, de acordo com 
os artigos 33.º, n.º 1. al. f) e 35.º, n.º 3, ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

15. “Intervenções urgentes de regularização fluvial nas áreas afetadas pelos incêndios 
florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017 – CP n.º 23/2018” – Aprovação do 
plano de trabalhos. 
 
998 - Presente Plano de Trabalhos ajustado, apresentado pela firma adjudicatária “MARVÃO 
MÁQUINAS, L.DA”. 
 
Presente informação técnica com a ref.ª smv/22/2019, através da qual se propõe a 
aprovação do plano de trabalhos ajustado. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, do n.º 5 da 
cláusula 8ª do Caderno de Encargos, do n.º 1 do artigo 14º do Decreto-Lei N.º 6/2004, 
de 6 de janeiro, e da alínea a) do artigo 297º e alínea a) do artigo 365º, ambos do 
Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de 
“INTERVENÇÕES URGENTES DE REGULARIZAÇÃO FLUVIAL NAS ÁREAS AFETADAS PELOS INCÊNDIOS 

FLORESTAIS OCORRIDOS ENTRE AGOSTO E OUTUBRO DE 2017 - MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE”, 
em que é cocontratante a firma MARVÃO MÁQUINAS - ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA, delibera 
aprovar o plano de trabalhos e respetivo Plano de Pagamentos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
16. Requalificação da adutora Picotes - São Pedro de Moel - Concurso público n.º 
33/2019 - Listas de erros e omissões. Ratificação de despacho 
 
999 - O Sr.º Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente Despacho n.º 431/2019, de 31 de outubro, do Sr.º Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, com o seguinte teor integral:  
 
“Presente informação da DGT, com referência CS/70/2019, de 30 de outubro, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se apreciam as listas de erros e omissões apresentadas, 
e propõe a aprovação de um novo mapa de quantidades final. 
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Considerando que o prazo de apresentação de propostas continua a correr, 
independentemente da tomada de decisão sobre a lista de erros e omissões e que a 
ausência de resposta implica a sua rejeição; 
 
Tendo em conta que a apresentação de listas de erros e omissões pelos interessados 
constitui um dever e representa uma forma de participação na definição objetiva e rigorosa 
dos termos do projeto de execução e da sua conformidade com a obra a realizar; 
 
Atendendo a que estas listas têm ainda um propósito de controlo de custos prevenindo 
eventuais acréscimos futuros de trabalhos na execução da obra; 
 
Considerando que a realização da obra é urgente em função dos propósitos constantes da 
respetiva memória descritiva; 
 
Decido, por delegação de competência da Presidente da Câmara, de trinta e um de outubro 
de dois mil e dezassete, de acordo com os n.ºs 5 e 8, ambos do artigo 50.º do Código dos 
Contratos Públicos e de acordo com os artigos 33.º, n.º 1, alínea f) e 35.º, n.º 3 e 36.º, todos 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro: 
A) - Aprovar o mapa de quantidades retificado; 
B) - A disponibilização em plataforma eletrónica do mapa de trabalhos retificado e 

notificação a todos os interessados. 
 

O presente despacho deve ser ratificado pela Câmara Municipal na sua próxima reunião.” 
 
A Câmara Municipal, de acordo com os artigos 33.º, n.º1, alínea f) e artigo 35.º, n.º 3, 
ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de Setembro, delibera ratificar o despacho n.º 248/2019. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
17. Empreitada de: Requalificação da estrada Vieira de Leiria/Praia da Vieira - 
Concurso público n.º 01/2016. Extinção parcial de caução. 
 
1000 - O sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte deliberação: 
 
O Decreto-Lei 111-B/2017 de 31 de agosto, através do artigo 295.º, veio estabelecer o 
regime de liberação das cauções prestadas para garantia da execução dos contratos de 
empreitadas de obras públicas, com vista a diminuir os custos e os sacrifícios acrescidos 
para as estruturas financeiras das empresas. 
 
Nos termos dos n.ºs 8 e 9 do artigo 295.º, do Decreto-Lei 111-B/2017 de 31 de agosto, a 
extinção parcial das cauções prestadas no âmbito de um contrato de empreitada de obras 
públicas depende da realização de vistoria, da qual se lavra auto que deve declarar, se for o 
caso, que não existem defeitos da obra da responsabilidade do empreiteiro. 
 
Assim, a Câmara Municipal, de acordo com o n.º 5, do artigo 295.º, do Decreto-Lei 111-
B/2017 de 31 de agosto e tendo em conta o teor do respetivo auto de vistoria, delibera 
autorizar a liberação parcial da caução prestada no âmbito da empreitada de 
“Requalificação da estrada Vieira de Leiria /Praia da Vieira - Concurso público n.º 
01/2016”, em 60% do seu valor. 
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A presente deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta. 
 
 
18. Receção Provisória - Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de 
Picassinos, Pedrulheira e Tojeira- Fase 1- Concurso público n.º 14/2019 
 
1001 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente Auto de Receção Provisória da obra “Rede de Saneamento de Águas Residuais 
Domésticas de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira- Fase 1”, adjudicada por deliberação 
camarária, de vinte de maio de dois mil e dezanove, à empresa “Lusosicó- Construções, SA”, 
pelo valor de 189.920,00€ (cento e oitenta e nove mil, novecentos e vinte euros). 
 
A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo 
com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e 
as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber 
provisoriamente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no 
artigo 395º. do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
19. “Demolição de construções no entroncamento da Rua do Lamarão com a Rua 
Augusto Costa – Consulta Prévia n.º 09/2019” – Aprovação do Plano de Segurança e 
Saúde para a execução da obra. 
 
1002 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“BRITAGEM DO FÉTAL, L.DA”, para a execução da obra designada por “DEMOLIÇÃO DE 
CONSTRUÇÕES NO ENTRONCAMENTO DA RUA DO LAMARÃO COM A RUA AUGUSTO 
COSTA”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª PG26/2019, de 18 de outubro, 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 
“DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES NO ENTRONCAMENTO DA RUA DO LAMARÃO 
COM A RUA AUGUSTO COSTA”, em que é cocontratante a firma “BRITAGEM DO 
FÉTAL, 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. 
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20. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 
147,30m² de terreno integrado na Herança de Artur Ramalho Miguel 
 
1003 - 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 integrado na herança de Artur Ramalho Miguel, representado por Abilino 
Féteira Gomes, na qualidade de Cabeça de Casal, NIF 166 317 241, que confronta a Norte 
com Manuel Boiça, a Sul com Manuel Domingues Pedro, a Nascente com Caminho e a 
Poente com Serração de Madeiras do Liz, Ld.ª, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 
133. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 147,30m², solicitando 
que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida autorização para executar 
um muro, com 0,80m acima da cota do lancil, no novo alinhamento, a expensas suas. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 147,30m², do prédio rústico integrado na herança de Artur 
Ramalho Miguel, representado por Abilino Féteira Gomes, na qualidade de Cabeça de 
Casal, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 133, que confronta a Norte com 
Manuel Boiça, a Sul com Manuel Domingues Pedro, a Nascente com Abilino Féteira 
Gomes e a Poente com rua das Chedas, para a requalificação da rua da Rua das 
Chedas e E.R 349- Vieira de Leiria, que passa a integrar o domínio público, obrigando-
se a autorizar a execução de um muro, com 0,80m acima da cota do lancil, no novo 
alinhamento, a expensas do proprietário, 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. 
 
 
21. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 
39,00m² de terreno integrado na Herança de Emília Alves 
 
1004 - 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 integrado na herança de Emília Alves, representada por Margarida Alves de 
Oliveira Santos de Almeida, na qualidade de Cabeça de Casal, NIF 183 485 742, que 
confronta a Norte com Adelino Ribeiro, a Sul com Caminho, a Nascente com Joaquim 
Gomes e Outro e a Poente com Adelino Ribeiro, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 
121. A proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 39,00m², solicitando 
que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida o rebaixamento do lancil 
para acesso à propriedade. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 39,00m², do prédio rústico integrado na herança de Emília Alves,  
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representada por Margarida Alves de Oliveira Santos de Almeida, na qualidade de 
Cabeça de Casal, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 121, que confronta a 
Norte com Adelino Ribeiro, a Sul com Caminho, a Nascente com Margarida Alves de 
Oliveira Santos de Almeida e a Poente com rua das Chedas, para a requalificação da 
rua da Rua das Chedas e E.R 349- Vieira de Leiria, que passa a integrar o domínio 
público, obrigando-se ao rebaixamento do lancil para acesso à propriedade, conforme 
consta da ficha de contacto assinada pela proprietária e pelo Vereador Carlos 
Caetano, e que aqui se dá por reproduzida, devendo a proprietária, 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. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 
75,00m² de terreno integrado na Herança de Frutuoso Pereira do Mar 
 
1005 - 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 integrado na herança de Frutuoso Pereira do Mar, representado por José 
Arnaldo Sacadura Domingues do Mar, na qualidade de Cabeça de Casal, NIF 159 858 836, 
que confronta a Norte com Joaquim Gomes, a Sul com Caminho, a Nascente com Manuel 
Miguel e a Poente com Caminho, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 124. O 
proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 75,00m², sem 
contrapartidas. 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 75,00m², do prédio rústico integrado na herança de Frutuoso 
Pereira do Mar, representada por José Arnaldo Sacadura Domingues do Mar, na 
qualidade de Cabeça de Casal, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 124, que 
confronta a Norte com Joaquim Gomes, a Sul com Caminho, a Nascente com José 
Arnaldo Sacadura Domingues do Mar e a Poente com Rua das Chedas, para a 
requalificação da rua da Rua das Chedas e E.R 349- Vieira de Leiria, 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. 
 
 
23. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 
88,40m² de terreno do Sr. Igor Jorge Germano Parreira 
 
1006 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
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Para a alargamento da rua das Chedas e ER 349- Vieira de Leiria, foram realizados os 
contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de 
contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do 
prédio rústico propriedade de Igor Jorge Germano Parreira, NIF 233 975 578, que confronta 
a Norte com Alfredo Germano Pires, a Sul com Alfredo Germano Pires, a Nascente com 
Caminho e a Poente com Caminho, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 134. O 
proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 88,40m², solicitando que a 
área cedida para domínio público tenha como contrapartida a execução de um muro de 
suporte de terras, com uma altura de cerca de 0,40m acima da cota do lancil, com uma 
entrada para o terreno com 3,00m em local a definir pelo proprietário aquando da sua 
execução. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 88,40m², do prédio rústico de que é proprietário Igor Jorge 
Germano Parreira, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 134, que confronta a 
Norte com Alfredo Germano Pires, a Sul com Alfredo Germano Pires, a Nascente com 
Igor Jorge Germano Parreira e a Poente com rua do Valeiro, para a requalificação da 
rua da Rua das Chedas e E.R 349- Vieira de Leiria, que passa a integrar o domínio 
público, obrigando-se à execução de um muro de suporte de terras com uma altura de 
cerca de 0,40m acima da cota do lancil, com uma entrada para o terreno com 3,00m em 
local a definir pelo proprietário aquando da sua execução, 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. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
 

24. Autorização de abertura de procedimentos concursais de recrutamento para 
cargos de direção intermédia de 2.º grau (Chefe de divisão) – Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania e Divisão Jurídica e de Apoio – Designação do júri de 
recrutamento. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira colocou as seguintes questões: 
“Qual a data da nomeação de substituição para estes dois dirigentes? 

No parecer é afirmado: “Em cumprimento do n.º 3 do artigo 27.0 da Lei n.0 2/2004, de 15 de 
janeiro, na sua redação atual, os procedimentos tendentes à designação de novo titular, 
deveriam ter sido garantidos dentro dos 90 dias que procederam à nomeação em regime de 
substituição. Todavia, a orientação superior foi no sentido de não proceder à abertura dos 
respetivos procedimentos por existir a convicta intenção de proceder à reorganização da 
atual estrutura orgânica, processo que se encontrava em curso desde o 1º trimestre do ano 
2019.” 
Como se pode dizer isto?” 
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A Sr.ª Presidente consultou os serviços e informou que o início de funções de Chefe de 
divisão da DDC foi em 22/09/2018 e da DJA foi em 18/10/2018. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que lhe parece que isto é ilegal, deveria ter 
sido feito em 90 dias, e a justificação é a eventual reestruturação. Não lhe parece correto. 
 
A Sr.ª Presidente explicou que a reestruturação de outubro de 2018 foi só para corrigir a 
questão das subunidades, tendo-lhe sido dito que se podia prorrogar a comissão mais 90 
dias. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho ditou o seguinte requerimento para a ata, e referiu 
que a Sr.ª Presidente não precisa de retirar o ponto se a resposta ao seu pedido for 
favorável: 
“Solicita-se aos serviços jurídicos ou de recursos humanos informação sobre a legalidade 
das sucessivas prorrogações das comissões de serviço em causa neste ponto, 
nomeadamente tendo em conta ter sido excedido em muito o prazo inicial dos 90 dias 
previsto na lei. 
Tem esta questão a ver com o facto de entender que para poder votar este ponto com 
segurança ter a certeza de que com o meu voto favorável não estarei a pactuar com alguma 
ilegalidade, que obviamente não quero fazer.” 
 
 
Assim sendo, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
1007 - Presente informação dos serviços de Recursos Humanos, que se anexa e faz parte 
integrante, intitulada “Autorização de abertura de procedimentos concursais de recrutamento 
para cargos de direção intermédia de 2.º grau (Chefe de Divisão) da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania e da Divisão Jurídica e de Apoio. Designação de Júri de 
Recrutamento. Proposta.” 
 
Considerando que os lugares de dirigente intermédio de 2.º grau – Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania e Chefe da Divisão Jurídica e de Apoio, encontram-se 
atualmente providos em regime de substituição, nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na sua redação atual (Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e 
Organismos da Administração Pública),conjugado com o artigo 19.º da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, na sua redação atual (Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais). 
 
Considerando que urge proceder à imediata abertura dos correspondentes procedimentos 
concursais para efeitos de recrutamento, seleção e provimento, nos termos dos artigos 20.º e 
21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, conjugado com o artigo 12.º 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual. 
 
Considerando que conforme previsto no artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, na sua redação atual, o recrutamento dos postos de trabalho necessários é 
precedido de aprovação do órgão executivo. 
 
Considerando que a tramitação destes procedimentos concursais é assegurada, nos termos 
do artigo 13.º, n.ºs 2 e 3 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, por um 
presidente designado de entre personalidades de reconhecidos mérito profissional, 
credibilidade e integridade pessoal, e por vogais designados de entre personalidades de 
reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja atividade seja ou 
tenha sido exercida preferencialmente na área dos recursos humanos ou da administração 
local autárquica. 
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Considerando que para cumprir este desiderato, foi solicitada a colaboração do Instituto 
Politécnico de Leiria, Câmara Municipal de Leiria e Câmara Municipal da Batalha. 
 
Considerando que o júri de recrutamento é designado por deliberação da assembleia 
municipal, sob proposta da câmara municipal, e é composto por um presidente e dois vogais, 
em estrita observância ao artigo 13.º, n.ºs 1 e 2 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua 
redação atual. 
 
Considerando a previsão orçamental e a afetação, a despesas com pessoal, de verbas 
destinadas a suportar os encargos com os recrutamentos em causa. 
 
A Câmara Municipal, depois de apreciado o assunto, e no uso da competência prevista no 
artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, 
conjugado com os artigos 6.º, n.º 3 alínea c), 9.º n.º 1 alínea a) e 30.º, n.º 1, todos da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua redação atual, delibera aprovar a abertura dos procedimentos concursais 
tendentes ao provimento dos seguintes cargos de direção intermédia, tendo em 
atenção os requisitos formais de provimento e o perfil exigido, tal e qual se encontra 
caraterizado no mapa de pessoal, nos termos do artigo 12.º, n.º1 da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto na sua redação atual, e os artigos 20.º, n.º 1 e 21.º, n.º 1, 2 e 9 da Lei n.º 2/2004, 
de 2 de janeiro, na sua redação atual: 
 

 Cargo de direção intermédia de 2.º grau (Chefe de Divisão), para a 
Divisão de Desenvolvimento da Cidadania; 

 Cargo de direção intermédia de 2.º grau (Chefe de Divisão), para a 
Divisão Jurídica e de Apoio. 

 
A Câmara Municipal delibera ainda, ao abrigo das competências previstas no artigo 25.º, 
n.º 2 alínea k), e do artigo 33.º, n.º 1 alínea ccc), ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
conjugados com o artigo 13.º, n.º 1 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação 
atual, apresentar à Assembleia Municipal, para designação, o júri de recrutamento dos 
procedimentos concursais: 

 

 Cargo de direção intermédia de 2.º grau (Chefe de Divisão), para a Divisão 
de Desenvolvimento da Cidadania 

 
Presidente: Doutor Miguel Júlio Teixeira Guerreiro Jerónimo, Administrador 
dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria; 
Vogais: Dr. Pedro Miguel Gonçalves Roque, Chefe da Divisão de Desporto e 
Juventude da Câmara Municipal de Leiria e Dr. Rui Miguel Borges Cunha, 
Chefe de Divisão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara Municipal da 
Batalha. 

 

 Cargo de direção intermédia de 2.º grau (Chefe de Divisão), para a Divisão 
Jurídica e de Apoio 
 
Presidente: Dra. Eugénia Maria Lucas Ribeiro, Administradora do Instituto 
Politécnico de Leiria; 
Vogais: Dra. Maria Leonor Silva Correia Lourenço, Chefe da Divisão 
Jurídica, em regime de substituição, da Câmara Municipal de Leiria e Dra. 
Benedita Catarina Nunes Soares Duarte, Chefe de Divisão de Administração 
Geral da Câmara Municipal da Batalha. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 
 

25. Isenção do pagamento de taxas 
 
1008 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou as seguintes propostas de deliberação: 
 
A Sociedade de Beneficência e Recreio 1º Janeiro, 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 o 
Passeio de btt / passeio pedestre 2019 a realizar no dia 08 de dezembro de 2019; 
-Licença para a colocação de publicidade alusiva ao evento. 

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

-Licença especial de ruído para a realização da 7ª noite de fados no dia 23 de 
dezembro de 2019; 
-Licença para a colocação de publicidade alusiva ao evento. 
 

Presentes as informações nºs 88/AF e 89/AF de 06 de novembro de 2019, fundamentadas 
de facto e de direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento de Taxas do Município 
da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea a) e b) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e 
Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as Juntas de Freguesia, as 
associações de bombeiros, as fundações, as associações culturais, desportivas e recreativas 
legalmente constituídas, fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e associações de pais 
e encarregados de educação legalmente constituídas e sem fins lucrativos, com sede no 
concelho da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas no citado Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea a), b) e g) do nº 3 e n.º 6 do artigo 
14.º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera, relativamente às atividades identificadas, isentar a Sociedade de 
Beneficência e Recreio 1º Janeiro e a Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande - 
Igreja de Picassinos, do pagamento das taxas devidas pela emissão da autorização 
para a utilização das vias públicas para a realização de atividades de caráter 
desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal, da licença especial 
de ruído e da licença para colocação de publicidade. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 
26. Pedido para alteração de trânsito a pesados na Rua São Tomé e Príncipe - Ordem - 
Marinha Grande. 



 

Página 36 de 75 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 11/11/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
1009 - Presente pedido com o registo E/10430/2014, datado de 12/12/2014 em que é 
solicitado a alteração de trânsito a pesados na Rua São Tomé e Principie - Ordem - Marinha 
Grande. 
 
Presente informação técnica LC/33/2019, de 5/9/2019, sobre o assunto. 
 
Presente despacho do Sr. Vereador do Pelouro do Urbanismo, Planeamento e Ordenamento 
do Território, datado de 15/10/2019 
 
Na sequência do pedido com registo n.º E/10430/2014, para alteração de trânsito a 
pesados na Rua São Tomé e Príncipe Ordem, Marinha Grande, bem como da solução 
técnica apresentada na informação dos serviços Camarários LC/33/2109, que se dá 
aqui por integralmente reproduzida e se anexa a Câmara Municipal delibera ao abrigo 
da alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual: 
 
Colocar sinalização vertical de passagem estreita (A4a), no fim da gare existente da 
rua Sociedade Beneficência 1º de Janeiro, retirar os ET5 e substituir os mesmos por 
balizadores de posição (O7a e O7b), sendo os mesmos colocados junto ao poste de 
eletricidade e na entrada do arruamento junto à construção, redefinir o triângulo em 
pintura existente para facilitar o acesso mais na perpendicular, de acordo planta do 
local anexa, conforme estabelecido nos artigos 19.º e 44.º, respetivamente do Decreto 
Regulamentar nº. 22-A/98, de 1 de Outubro, sinalização de passagem estreita, 
balizadores de posição e redefinição em pintura do triângulo existente. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
27. Req.º nº 1630/19, datado de 30/09/2019 - Proc.º n.º 164/17, datado de 26/04/2017 - 
Álvaro Paulo Lopes Carvalho 
 
1010 - Presente requerimento n.º 1630/19, datado de 2019/09/30, constante do processo 
camarário n.º 164/17, em nome de Álvaro Paulo Lopes Carvalho, com o NIF 204924472, 
com residência em rua dos Carreirinhos, n.º 12, lugar de Comeira, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da “Legalização da alteração e 
ampliação de edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação” existentes, 
localizados num prédio urbano, sito na rua dos Carreirinhos, lugard e Comeira, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 11798 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 
número 9377 da freguesia e concelho de Marinha Grande, correspondente ao designado 
“Lote n.º 7” do Loteamento Urbano para o qual foi emitido o Alvará de Loteamento n.º 
30/1976, datado de 02/02/1976. 
Presente processo camarário n.º 343/17, em nome de Álvaro Rodrigues Marques Carvalho, 
referente ao licenciamento da “Alteração de Loteamento Urbano” a incidir sobre os 
parâmetros urbanísticos associados o designado “Lote n.º 7”, para o qual foi emitido o 
Aditamento ao Alvará de Loteamento, datado de 2019/03/29. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/10/29, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
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Após a análise da pretensão 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 “Legalização da alteração e ampliação de edifício de habitação 
unifamiliar e muros de vedação” existentes, localizados num prédio urbano sito na rua 
dos Carreirinhos, lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 11798 e inscrito 
na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 9377 da freguesia e concelho 
de Marinha Grande, correspondente ao designado “Lote n.º 7” do loteamento urbano 
para o qual foi emitido o Alvará de Loteamento n.º 30/1976, datado de 02/02/1976, com 
posterior aditamento emitido em 2019/03/29, com o número de processo 164/17, com 
data de entrada em 2017/04/26, apresentado em nome de Álvaro Paulo Lopes Carvalho, 
com o NIF 204924472, com residência em rua dos Carreirinhos, n.º 12, lugar de 
Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar: 
1. Nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos 
das especialidades necessários, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
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. 
 
 
28. Req.º nº 1623/19, datado de 30/09/2019 - Proc.º n.º 258/19, datado de 22/07/2019 - 
Vipex - Comércio e Indústria de Plásticos, S.A. 
 
1011 - Presente pedido com os registos n.º 1229/19, datado de 22/07/2019 e 1623/19, 
datado de 30/09/2019, que procedeu, em aditamento ao primeiro, à alteração e substituição 
de peças desenhadas e escritas nele constantes, relativo a ampliação de uma unidade 
industrial existente, localizada na rua das Rosas, Pedra de Cima, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 20080 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 19954-P, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que 
se reporta o processo de licenciamento n.º 258/19, com data de entrada de 22/07/2019, 
apresentado por Vipex - Comércio e Indústria de Plásticos, S.A., com o NIPC 503 087 
599, com sede na Pedra, freguesia e concelho da Marinha Grande, a solicitar a aprovação 
do projeto de arquitetura respetivo; 
Presente informação técnica, datada de 05/11/2019, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura relativo a ampliação de uma unidade industrial existente, 
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localizada na rua das Rosas, Pedra de Cima, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 20080 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo n.º 19954-P, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta 
o processo de licenciamento n.º 258/19, com data de entrada de 22/07/2019, 
apresentado por Vipex - Comércio e Indústria de Plásticos, S.A., com o NIPC 503 087 
599, com sede na Pedra, freguesia e concelho da Marinha Grande, com o seguinte 
condicionalismo: 
 
1.- Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação da presente 
decisão, os projetos de especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do 
RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
29. Req.º nº 1621/189, datado de 27/09/2019 - Proc.º n.º 35/18, datado de 07/02/2018 - 
Imolazer - Imobiliária, Lda. 
 
1012 - Presente pedido com os registos n.º 1577/19, datado de 20/09/2019, e 1621/19, 
datado de 27/09/2019, este último a alterar e substituir elementos do primeiro, relativos ao 
licenciamento de alterações a executar em obra, ao abrigo do artigo 83.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, assim 
como à emissão de certidão de constituição no regime de propriedade horizontal, do 
edifício em construção no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 8183 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 2339, da freguesia 
e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 35/18, com 
data de entrada de 07/02/2018, apresentado por Imolazer - Imobiliaria, Lda., com o NIPC 
506 719 065, com sede na rua do Repouso, n.º 48, Casal Galego, freguesia e concelho da 
Marinha Grande, cuja construção se encontra titulada pelo alvará de licença de construção 
n.º 98/18; 
Presentes informações técnicas, datadas de 26/09/2019, 30/09/2019 e 1/10/2019, que 
atestam encontrarem-se as alterações propostas em obra em condições de serem 
aprovadas, podendo igualmente emitir-se a certidão solicitada, relativa à constituição no 
regime de propriedade horizontal. 
Presente informação técnica, datada de 31/10/2019, 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 de licenciamento relativo a 
alterações a executar em obra, ao abrigo do artigo 83.º do RJUE, do edifício em 
construção no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 8183 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 2339, da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 35/18, com data de entrada de 07/02/2018, apresentado por Imolazer - 
Imobiliaria, Lda., com o NIPC 506 719 065, com sede na rua do Repouso, n.º 48, Casal 
Galego, freguesia e concelho da Marinha Grande, cuja construção se encontra titulada 
pelo alvará de licença de construção n.º 98/18. 
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Delibera, igualmente, mandar emitir a certidão requerida, comprovativa da verificação, 
em projeto, do cumprimento dos requisitos legais para que o edifício, 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. 
 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 27.º 
do RJUE, deverá apresentar o original do alvará de obras de construção n.º 98/18, para 
que se possa proceder ao respetivo aditamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
30. Req.º nº 1728/19, datado de 16/10/2019 - Proc.º n.º 141/19, datado de 10/04/2019 - 
Imolazer - Imobiliária, Lda. 
 
1013 - Presente requerimento n.º 1728/19, datado de 2019/10/16, constante do processo 
camarário n.º 141/19, subscrito por Imolazer - Imobiliaria, Lda., com o NIPC 506719065, 
com sede em rua do Repouso, n.º 48, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de construção de “Edifício 
habitacional de 4 fogos e muros de vedação”, a incidir sobre o “Lote n.º 8” do Loteamento 
Urbano sito no lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 15744 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 18379, dispondo de projeto de arquitetura 
aprovado por deliberação camarária datada de 2019/09/16. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/10/25, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de construção 
de “Edifício habitacional de 4 fogos e muros de vedação”, a incidir sobre o “Lote n.º 8” 
do Loteamento Urbano sito no lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 15744 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 18379, com o 
número de processo 141/19, com data de entrada em 2019/04/10, apresentado por 
Imolazer - Imobiliaria, Lda., com o NIPC 506719065, com sede em rua do Repouso, n.º 
48, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a sociedade 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. 
 
 
31. Req.º nº 1158/19, datado de 08/07/2019 - Proc.º n.º 513/16, datado de 16/12/2016 - 
Licínia Alves Santos, Maria Manuela Alves dos Santos e Aurélio Alves dos Santos 
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1014 - Presente requerimento n.º 1158/19, datado de 2019/07/08, constante do processo 
camarário n.º 513/16, subscrito por Licínia Alves Santos, com o NIF 181167670, residente 
em rua António Sousa Calado, n.º 5, lugar de Figueiras, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, por Maria Manuela Alves dos Santos, com o NIF 181671662, residente em rua 
das Rosas, n.º 88, lugar de Pedra de Baixo, freguesia e concelho de Marinha Grande e por 
Aurélio Alves dos Santos, com o NIF 118894129, residente em rua Grupo Desportivo os 
Vidreiros, n.º 35A, r/c esq., lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento das alterações ao licenciamento da obra de 
“Legalização de ampliação e alteração de moradia, anexo e muros” existente, localizada 
num prédio urbano sito na rua Manuel Ferreira, n.º 46, lugar de Ordem, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha sob o número 
13473, e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo 
número 20131-P. 
Presentes pareceres técnicos sobre o assunto, datados de 2019/10/22 e 2019/10/28, 
referentes, respetivamente, aos projetos das alterações de arquitetura e das especialidades. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento das alterações à obra de 
“Legalização de ampliação e alteração de moradia, anexo e muros” existentes, 
localizada num prédio urbano sito na rua Manuel Ferreira, n.º 46, lugar de Ordem, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha sob o número 13473, e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 
Marinha Grande sob o artigo número 20131-P, com o número de processo 513/16, com 
data de entrada em 2016/12/16, apresentado por Licínia Alves Santos, com o NIF 
181167670, residente em rua António Sousa Calado, n.º 5, lugar de Figueiras, freguesia 
e concelho de Marinha Grande, por Maria Manuela Alves dos Santos, com o NIF 
181671662, residente em rua das Rosas, n.º 88, lugar de Pedra de Baixo, freguesia e 
concelho de Marinha Grande e por Aurélio Alves dos Santos, com o NIF 118894129, 
residente em rua Grupo Desportivo os Vidreiros, n.º 35A, r/c esq., lugar de Picassinos, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, por as referidas obras de alterações se 
enquadrarem no n.º 3 do art. 83.º do referido regime jurídico. 
 
Mais delibera informar os requerentes do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 27.º do RJUE, deverão requerer a 
alteração do alvará de licença de construção n.º 3/19, apresentando para o efeito os 
elementos instrutórios necessários, nomeadamente o original deste título, para que se 
possa proceder, nos termos do n.º 7 do mesmo articulado legal, ao respetivo 
aditamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
32. Req.º nº 1770/19, datado de 23/10/2019 - Proc.º n.º 77/19, datado de 28/02/2019 - 
Medidajustada - Construção Civil, Unipessoal, Lda. 
 
1015 - Presente requerimento n.º 1770/19, datado de 2019/10/23, constante do processo 
camarário n.º 77/19, subscrito por Medidajustada - Construção Civil, Unipessoal, Lda., 
com o NIPC 514138947, com sede em rua Principal, n.º 56, lugar de Lavegadas, freguesia  
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de Monte Redondo e Carreira, concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da 
obra de “Construção de habitação coletiva, anexo e muros de vedação”, a constituir no 
regime de propriedade horizontal, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua da Vitória, 
lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13522 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo número 20480-P, com uma área total de 1.561,90m2, dispondo de projeto de 
arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2019/08/27. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/10/29 referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão,  e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra “Construção de 
habitação coletiva, anexo e muros de vedação”, a constituir no regime de propriedade 
horizontal, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua da Vitória, lugar de Ordem, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 13522 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 20480-P, com uma área total de 1.561,90m2, com o número de processo 
77/19, com data de entrada em 2019/02/28, apresentado por Medidajustada - 
Construção Civil, Unipessoal, Lda., com o NIPC 514138947, com sede em rua Principal, 
n.º 56, lugar de Lavegadas, freguesia de Monte Redondo e Carreira, concelho de Leiria, 
deferir o mesmo, com o condicionalismo da formalização da área de terreno com 
287,50m2 já cedida para domínio público no âmbito da requalificação da rua da Vitória, 
conforme configuração constante da peça gráfica correspondente à “Planta de 
Implantação sob Levantamento Topográfico”, com o número “02”, datada de 
“fevereiro/19”, entregue a coberto do requerimento n.º 414/19, datado de 2019/02/28, 
ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de 
certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera informar a sociedade 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. 
 
 
33. Req.º nº 1727/19, datado de 16/10/20219 - Proc.º n.º 513/18, datado de 30/11/2018 - 
Marco António da Silva Malta e Cláudia Maria Pereira Marcelino 
 
1016 - Presente requerimento n.º 1727/19, datado de 2019/10/16, constante do processo 
camarário n.º 513/18, subscrito por Marco António da Silva Malta, com o NIF 196236410 e 
por Cláudia Maria Pereira Marcelino, com o NIF 166360473, ambos residentes em rua dos 
Pinheiros, n.º 32, lugar de Pedrulheira, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente 
ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de dois edifícios anexos”, de uso 
complementar da moradia, a incidir sobre um prédio urbano, sito em rua dos Pinheiros, n.º 
32, lugar de Pedrulheira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 19481 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 20360-P, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por 
deliberação camarária datada de 2019/07/29.  
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Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2019/10/25, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão,  e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
obra de “Construção de dois edifícios anexos”, de uso complementar da moradia, a 
incidir sobre um prédio urbano, sito em rua dos Pinheiros, n.º 32, lugar de Pedrulheira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 19481 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 20360-P, com o número de processo 513/18, com data de entrada em 
2018/11/30, apresentado por Marco António da Silva Malta, com o NIF 196236410 e por 
Cláudia Maria Pereira Marcelino, com o NIF 166360473, ambos residentes em rua dos 
Pinheiros, n.º 32, lugar de Pedrulheira, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverão, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
34. Req.º nº 1769/19, datado de 23/10/2019 - Proc.º n.º 76/19, datado de 28/02/2019 - 
Medidajustada - Construção Civil, Unipessoal, Lda. 
 
1017 - Presente requerimento n.º 1769/19, datado de 2019/10/23, constante do processo 
camarário n.º 76/19, subscrito por Medidajustada - Construção Civil, Unipessoal, Lda., 
com o NIPC 514138947, com sede em rua Principal, n.º 56, lugar de Lavegadas, freguesia 
de Monte Redondo e Carreira, concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da 
obra de “Construção de habitação coletiva, anexo e muros de vedação”, a constituir no 
regime de propriedade horizontal, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua da Vitória, 
lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13521 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo número 20479-P, com uma área total de 1.502,00m2, dispondo de projeto de 
arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2019/09/02. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/10/29 referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, , a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra “Construção de 
habitação coletiva, anexo e muros de vedação”, a constituir no regime de propriedade 
horizontal, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua da Vitória, lugar de Ordem, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 13521 e inscrito na matriz predial urbana sob o  
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artigo número 20479-P, com uma área total de 1.502,00m2, com o número de processo 
76/19, com data de entrada em 2019/02/28, apresentado por Medidajustada - 
Construção Civil, Unipessoal, Lda., com o NIPC 514138947, com sede em rua Principal, 
n.º 56, lugar de Lavegadas, freguesia de Monte Redondo e Carreira, concelho de Leiria, 
com o condicionalismo da formalização da área de terreno com 209,20m2 já cedida 
para domínio público no âmbito da requalificação da rua da Vitória, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação sob 
Levantamento Topográfico”, com o número “02”, datada de “fevereiro/19”, entregue a 
coberto do requerimento n.º 413/19, datado de 2019/02/28, ficando a emissão da 
Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela 
Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 
76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
35. Req.º nº 1593/19, datado de 24/09/2019 - Proc.º n.º 420/18, datado de 04/10/2018 - 
Aurinda de Assunção Martins Afonso Morais - Cabeça de Casal da Herança de 
 
1018 - Presente requerimento n.º 1593/19, datado de 2019/09/24, constante do processo 
camarário n.º 420/18, subscrito por Aurinda De Assunção Martins Afonso Morais - 
Cabeça de Casal da Herança, com o NIPC 744867940, com morada em rua dos 
Carreirinhos, n.º 3, lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao 
pedido de licenciamento da obra de “Legalização da alteração de moradia existente, 
legalização da construção de garagem e de anexo” incluindo o licenciamento da obra de 
“Alteração de moradia existente” e ainda a “Demolição de anexos existentes”, 
localizada num prédio urbano sito na rua dos Carreirinhos, n.º 3, lugar de Comeira, freguesia 
e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 15092 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 8438. 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2019/11/04 e de 2019/11/05, 
referentes, respetivamente, aos projetos de arquitetura e das especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão,  considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, 
o pedido de licenciamento da obra de “Legalização da alteração de moradia existente, 
legalização da construção de garagem e de anexo” incluindo o licenciamento da obra 
de “Alteração de moradia existente” e ainda a “Demolição de anexos existentes”, 
localizada num prédio urbano sito na rua dos Carreirinhos, n.º 3, lugar de Comeira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 15092 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo número 8438, com o número de processo 420/18, com data de entrada em 
2018/10/04, apresentado por Aurinda de Assunção Martins Afonso Morais - Cabeça de 
Casal da Herança, com o NIPC 744867940, com morada em rua dos Carreirinhos, n.º 3, 
lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, e deferir o mesmo. 
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Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a 
contar da data da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de vistoria 
municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
36. Req.º nº 1337/18, datado de 20/07/2018 - Proc.º n.º 295/18, datado de 20/07/2018 - 
Carlos José Gil Pereira 
 
1019 - Presente requerimento n.º 1337/18, datado de 2018/07/20, constante do processo 
camarário n.º 295/18, em nome de Carlos José Gil Pereira, com o NIF 141340355, com 
residência em estrada da Amieira, n.º 39, lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, relativo ao pedido de licenciamento da “Legalização da alteração e ampliação de 
moradia unifamiliar” existente, localizada num prédio urbano sito na rua do Pedrogão 
Grande, n.º 22, lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20295 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 7340. 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/11/04, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, nomeadamente o n.º 10 do art. 5.º do Regulamento do Plano 
Diretor Municipal da Marinha Grande, ao propor a legalização da alteração e ampliação de 
uma moradia unifamiliar com uma área total de construção de 276,50m2, sob um prédio 
urbano com a área registada de 241,00m2, traduzindo-se num índice de construção bruto de 
1,15, superior ao índice de construção bruto permitido de 0,25. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da “Legalização da alteração e ampliação 
de moradia unifamiliar” existente, localizada num prédio urbano sito na rua do 
Pedrogão Grande, n.º 22, lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20295 
e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 7340, apresentado 
por Carlos José Gil Pereira, com o NIF 141340355, com residência em estrada da 
Amieira, n.º 39, lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, bem como 
do parecer técnico datado de 2019/11/04, 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, designadamente 
o n.º 10 do art. 5.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, ao 
propor a legalização da alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar com uma 
área total de construção de 276,50m2, sob um prédio urbano com a área registada de 
241,00m2, traduzindo-se num índice de construção bruto de 1,15, superior ao índice de 
construção bruto permitido de 0,25. 
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Mais informa que a eventual reformulação da proposta, deverá ter em atenção os 
seguintes pontos: 
1. Correção da área do prédio face à área constante no levantamento topográfico 
entregue. 
2. Apresentação de comprovativo do licenciamento dos muros de vedação existentes, 
ou, caso sejam ilegais, a sua representação nas cores convencionais, devendo 
solicitar préviamente aos serviços, o alinhamento do muro de vedção junto da rua do 
pedrogão Grande, sendo que as alturas dos mesmos, deverão estar de acordo com o 
previsto no art. 18.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do 
Município da Marinha Grande. 
3. Os dois compartimentos destinados a quartos e localizados a sul, deverão dispor de 
iluminação e ventilação naturais, de acordo com o n.º 1 do art. 71.º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas. 
4. Indicação na Planta de Implantação, da ligação da Rede de Drenagem de Águas 
Residuais Domésticas ao respetivo coletor público. 
5. Apresentação de comprovativo da data da realização da ampliação da moradia 
nateriormente licenciada, por forma a aceitar a justificação da não aplicabilidade do 
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08, conforme prevê o n.º 5 do art. 102.º-A 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
37. Req.º nº 109/19, datado de 22/03/2019 - Proc.º n.º 544/19, datado de 22/03/2019 - 
José Orlando Cerejo Almeida e Josué Jerónimo Inês 
 
1020 - Presente requerimento n.º 544/19, datado de 2019/03/22, constante do processo 
camarário n.º 109/19, em nome de José Orlando Cerejo Almeida, com o NIF 154105589, 
com residência em rua Vale de Água, n.º 638, Barreiros, freguesia de Amor, concelho Leiria 
e por Josué Jerónimo Inês, com o NIF 141612240, com residência em rua 42, n.º 24, lugar 
de Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, relativo ao pedido de licenciamento da 
obra de “Construção de um conjunto habitacional com dois fogos”, a levar a efeito num 
prédio rústico sito na rua do Brejo, lugar de Tojeiras, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
12724 e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo número 5962. 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/11/05, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por se verificar a 
ausência de infra-estruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais 
domésticas e o arruamento confinante com o prédio não apresentar as características 
mínimas exigídas para um arruamento urbano, por falta de alinhamentos, definição de 
traçado e característica de pavimento fraco, sendo passível de indeferimento ao abrigo do n.º 
5 do art. 24.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. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Construção de um conjunto 
habitacional com dois fogos”, a levar a efeito num prédio rústico sito na rua do Brejo, 
lugar de Tojeiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 12724 e inscrito na respetiva 
matriz predial rústica sob o artigo número 5962, com o número de processo 109/19, 
com data de entrada em 2019/03/22, apresentado por José Orlando Cerejo Almeida,  
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com o NIF 154105589, com residência em rua Vale de Água, n.º 638, Barreiros, 
freguesia de Amor, concelho Leiria e por Josué Jerónimo Inês, com o NIF 141612240, 
com residência em rua 42, n.º 24, lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, bem como do parecer técnico datado de 2019/11/04, a Câmara Municipal 
delibera: 
 
NOTIFICAR os requerentes, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do 
Procedimento Administrativo – CPA, para se pronunciarem em sede de AUDIÊNCIA 
PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da 
pretensão, nos termos do disposto no n.º 5 do art. 24.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, nomeadamente por se 
verificar a ausência de infra-estruturas de abastecimento de água e de drenagem de 
águas residuais domésticas e o arruamento confinante com o prédio não apresentar 
as características mínimas exigidas para um arruamento urbano, por falta de 
alinhamentos, definição de traçado e característica de pavimento fraco. 
 
Mais informa os requerentes dos seguintes aspetos: 
1. Em sede de audiência prévia, poderão solicitar a reapreciação do pedido, nos 
termos previstos no n.º 1 do art. 25.º do referido regime jurídico, desde que se 
comprometam a realizar os trabalhos necessários ao a assumir os encargos inerentes 
à sua execução, bem como os encargos de funcionamento das infraestruturas por um 
período de 10 anos. 
2. A proposta encontra-se mal instruída, ao prever a constituição do edifício projetado 
com dois fogos, no regime de propriedade horizontal, resultando a constituição de 
três frações, sendo duas habitacionais (frações A e B) e uma terceira (fração C) 
correspondente a uma área de terreno, sem qualquer edificação. Em situações 
idênticas, deverá solicitar-se o destaque de parcela de terreno para implantação do 
edificio habitacional a constituir no regime de propriedade horizontal, a edificar na 
designada parcela a destacar, ficando o restante terreno afeto à designada parcela 
remanescente. No entanto, a eventual operação de destaque só poderá efetivar-se, 
desde que garantidas as infraestruturas em falta que permita a edificação nas parcelas 
a constituir.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
38. Req.º nº 1757/19, datado de 21/10/2019 - Proc.º n.º 97/18, datado de 21/03/2018 - 
Primebiz, Unipessoal, Lda 
 
1021 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1757/19, datado de 21/10/2019, 
apresentado por Primebiz, Unipessoal, Lda com o NIPC 505872617, com morada em 
Avenida Vítor Gallo, n.º 11, freguesia de Marinha Grande, solicitar a autorização de 
utilização para o edifício sito em Rua do Pontão, n.º 5, Picassinos, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, objeto de legalização de obra de alteração e e licenciamento de obras de 
ampliação e de construção de muro, titulada pelo alvará de licença de legalização e 
construção n.º 80/19, emitido em 29/08/2019, no âmbito do processo camarário n.º 97/18. 
Presente parecer técnico datado de 23/10/2019, 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 no n.º 6 do art.º 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande. 
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A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Rua do Pontão, n.º 5, Picassinos, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Primebiz, Unipessoal, Lda 
com o NIPC 505872617, com morada em Avenida Vítor Gallo, n.º 11, freguesia de 
Marinha Grande, com a seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos  
Fiscal Álvaro Letra 
 
2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
39. Req.º nº 1732/19, datado de 17/10/2019 - Proc.º n.º 960/01, datado de 01/10/2001 - 
Joaquim Alves Pereira 
 
1022 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1732/19, datado de 17/10/2019, 
apresentado por Joaquim Alves Pereira com o NIF 166362336, com morada em Rua do 
Emigrante, n.º 9, freguesia de Vieira de Leiria, concelho Marinha Grande, solicitar a 
autorização de utilização para o edifício sito no mesmo local, objeto de obras de alteração e 
ampliação licenciadas no âmbito do processo n.º 960/01, titulada pelo alvará de construção 
n.º 511/03, emitido em 05/09/2003. 
Presente parecer técnico datado de 23/10/2019, 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 o 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 em Rua do Emigrante, n.º 9, freguesia 
de Vieira de Leiria, concelho Marinha Grande, propriedade de Joaquim Alves Pereira 
com o NIF 166362336, com morada no mesmo local, com a seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos  
Fiscal Álvaro Letra 
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2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
40. Req.º nº 1503/19, datado de 06/09/2019 - Proc.º n.º81/17, datado de 08/03/2017 - 
Carlos Manuel Neves Henriques 
 
1023 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1503/19, datado de 06/09/2019, 
apresentado por Carlos Manuel Neves Henriques com o NIF 239927206, com morada em 
Amioso do Senhor, S/N, Alvares, Góis, a solicitar a autorização de utilização para o edifício 
sito em Rua Manuel Francisco, Boavista, freguesia e concelho de Marinha Grande, cuja 
construção, licenciada no âmbito do processo camarário n.º 81/17, foi titulada pelo alvará de 
obras de construção n.º 63/13, emitido em 25/08/2017. 
Presentes parecer técnico datado de 16/09/2019, parecer dos serviços de fiscalização 
datado de 24/09/2019 e parecer técnico datado de 25/10/2019, 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 b) 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, em virtude dos serviços de fiscalização terem 
verificado a execução de alterações exteriores não isentas de controlo prévio, sem 
apresentação de procedimento prévio ou de de telas finais representativas da alteração 
promovida em obra. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Rua Manuel Francisco, Boavista, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Carlos Manuel Neves 
Henriques com o NIF 239927206, com morada em Amioso do Senhor, S/N, Alvares, 
Góis, com a seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Ricardo Santos  
Fiscal Álvaro Letra 
 
2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
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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. 
 
 
41. Req.º nº 1363/19, datado de 09/08/2019 - Proc.º n.º 543/2019, datado de 09/08/2019 - 
Maria Delfina Pereira Natário Farto 
 
1024 - Presente pedido de avaliação do estado inicial de conservação de edifício sito na área 
de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande, para efeitos de candidatura a 
benefícios fiscais, solicitado por Maria Delfina Pereira Natário Farto, com o NIF 115411704, 
com morada em Travessa dos Vidreiros, n.º 17, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de 
Marinha Grande, respeitante ao edifício sito no gaveto Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 
15 / Rua Diogo Stephens, n.

os 
2 a 6, freguesia de Marinha Grande, descrito na Conservatória 

do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 16.550 e inscrito na matriz predial urbana da 
freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 18.785; 
Presente deliberação tomada na reunião de Câmara de 16/09/2019, considerando o disposto 
na aliena c) do n.º 23 do artigo 71.º do EBF, no artigo 65.º do Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado 
pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e 
pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho, e no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, 
de 31 de dezembro, a determinar a realização de vistoria ao edifício mencionado, para 
efeitos de classificação do estado inicial do edifício; 
Presente Auto de Vistoria datado de 28/10/2019, respeitante à vistoria realizada em 
26/09/2019, descrevendo o estado da edificação, bem como ficha de avaliação aprovada no 
âmbito da Portaria n.º 1192-B/2006, de 03 de novembro, devidamente preenchida; 
 
Após análise da pretensão e do auto de vistoria mencionado a Câmara delibera: 
 
Informar a requerente que, tendo em conta os critérios definidos na Portaria n.º 1192-
B/2006, de 03 de novembro, bem como o preenchimento da ficha de avaliação 
aprovada pelo mesmo diploma legal, e conforme auto de vistoria datado de 28/10/2019, 
ao imóvel sito em gaveto Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 15 / Rua Diogo Stephens, 
n.

os 
2 a 6, freguesia de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 

da Marinha Grande sob o n.º 16.550 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 
Marinha Grande sob o artigo n.º 18.785, propriedade de Maria Delfina Pereira Natário 
Farto, com o NIF 115411704, com morada em Travessa dos Vidreiros, n.º 17, freguesia 
de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, é atribuído o nível de conservação 
MAU correspondendo-lhe o coeficiente de conservação 1,97. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
42. Req.º nº 436/19, datado de 04/03/2019 - Proc.º n.º 81/19, datado de 04/03/2019 - Maria 
Isabel Oliveira Morais Roldão, Paula Maria Oliveira de Morais Roldão e Filipa de 
Oliveira Morais Roldão Faria de Abreu 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Como fizemos noutras situações idênticas, propomos isentar.” 
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Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
1025 - Presente requerimento, com o registo de entrada n.º 436/19, de 04-03-2019, 
apresentado por Maria Isabel Oliveira Morais Roldão, Paula Maria Oliveira de Morais Roldão 
e Filipa de Oliveira Morais Roldão Faria de Abreu, em que solicitam a isenção do pagamento 
das taxas devidas pelo licenciamento da ocupação da via pública, numa área de 10 m2, por 
um contentor de apoio à execução de obras, numa moradia sita na Praça Afonso Lopes 
Vieira, n.º 15, São Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, que sofreu 
danos provocados pelo furacão “Leslie”, em outubro de 2018. 
 
Considerando que: 
 
- Maria Isabel Oliveira Morais Roldão, Paula Maria Oliveira de Morais Roldão e Filipa de 
Oliveira Morais Roldão Faria de Abreu apresentaram a isenção do pagamento das taxas 
devidas pelo licenciamento da ocupação da via pública, numa área de 10 m2, por um 
contentor de apoio à execução de obras, numa moradia sita na Praça Afonso Lopes Vieira, 
n.º 15, São Pedro de Moel, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, que sofreu danos 
provocados pelo furacão “Leslie”, em outubro de 2018; 
- As requerentes solicitaram, igualmente, a devolução do montante das taxas pagas em 
virtude da dita ocupação do espaço público, no valor de 120,86 euros; 
- A guia de receita n.º 2/2815/2932 de 27-02-2019 comprova que foram pagos 4,25 euros, 
respeitantes ao fornecimento de planta de localização (n.º 1.6 do quadro I do anexo I ao 
Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande - 
RMEUMMG); 
- A guia de receita n.º 2/3176/3175 de 04-03-2019 comprova que foram pagos 52,80 euros, 
relativos à apreciação do pedido (n.º 1 do quadro X do anexo I ao RMEUMMG); 
- A guia de receita n.º 2/4755/5270, de 11-04-2019 comprova que foi pago o montante de 
63,81 euros, referentes à licença de ocupação do espaço público com contentor por o 
período de 1 mês (n.º 2.3 do quadro X do anexo I ao RMEUMMG); 
- Do processo constam cópias de fotografias dos danos sofridos na dita moradia e um 
documento, intitulado “Confirmação de Vistoria”, referente à peritagem para verificação dos 
danos ocorridos no n.º 15 da Praça Afonso Lopes Vieira, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, na sequência da passagem do furacão Leslie, para efeitos de acionamento de 
seguro; 
- De acordo com esse documento o furacão provocou danos na pérgula, no pavimento 
exterior, nas telhas de água da cobertura, na fachada da habitação, na instalação elétrica da 
pérgula e no vidro de uma janela; 
No documento em causa a seguradora GNB - Companhia de Seguros, S.A, é referenciada 
através do n.º 1018008609; 
- A seguradora emitiu, a 23-10-2019, um documento em que refere o seguinte: “a GNB 
seguros foi ao local de risco e confirmou que no processo em epígrafe [n.º 1134 - 
1018008609/1], os danos assumidos, advém da tempestade Leslie”. 
- À falta de outros elementos identificativos, a ligação entre os mencionados documentos, 
bem como a confirmação de que os mesmos dizem respeito ao mesmo sinistro é, 
respetivamente, estabelecida e dada pelo n.º 1018008609; 
- O furacão Leslie atingiu o concelho da Marinha Grande, nos dias 13 e 14 de outubro de 
2018 e provocou danos significativos em habitações, infraestruturas, equipamentos e bens 
de pessoas e empresas, deixando, por onde passou, um lastro de destruição, que resultou 
num cenário de calamidade.  
- De acordo com a documentação apresentada pelas interessadas, nomeadamente 
documento da vistoria e ofício da seguradora, ficou comprovado que os danos provocados 
no prédio sito no n.º 15 da Praça Afonso Lopes Vieira, da Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande, foram provocados pelo referido furacão; 
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- A alínea b) do nº 2 do artigo 119.º do citado Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização preceitua que pode haver lugar à isenção do pagamento de taxas ou à sua 
redução em 50%, por deliberação fundamentada da Câmara Municipal, no caso de pessoas 
singulares ou coletivas, quando estejam em causa situações de calamidade; 
- As requerentes são pessoas singulares, os danos provocados pelo furacão Leslie no dito 
apoio encontram-se documentados e o lastro de destruição que deixou configura uma 
situação de calamidade; 
 
Reunidos os pressupostos previstos na alínea b) do nº 2 do artigo 119.º do 
Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização, a Câmara Municipal delibera, ao 
abrigo da citada norma, isentar do pagamento das taxas devidas pela ocupação do 
espaço público por um contentor de apoio à obra executada no n.º 15 da Praça Afonso 
Lopes Vieira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, num total de 120,86 euros 
(cento e vinte euros e oitenta e seis cêntimos) em virtude dos danos provocados pelo 
furacão Leslie, que atingiu o concelho nos dias 13 e 14 de outubro de 2018, 
configurarem uma situação de calamidade. 
 
Mais delibera mandar devolver quantias pagas por Maria Isabel Oliveira Morais Roldão, 
no valor de 120,86 euros (cento e vinte euros e oitenta e seis cêntimos). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
43. E/9977/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural - LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE 
GÁS DO CENTRO, S.A.  
 
1026 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/9977/2019, datado de 
19/09/2019, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua do Lameiro e Rua Floristas 
Gravadores, freguesia e concelho de Marinha Grande, num total de 278,00 metros. 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 18/10/2019, sobre o 
assunto, bem como despacho favorável proferido em 06/11/2019 pelo Sr. Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo Sr. Vereador do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na 
alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e 
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 
278,00 metros de vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução 
de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua do Lameiro e Rua 
Floristas Gravadores, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
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a) Os pavimentos devem ser repostos nas devidas condições, principalmente 
todos os pavimentos que se apresentam sem cortes ou reparações, devendo ser 
utilizadas técnicas e materiais adequados a garantir o bom estado de conservação 
existente antes da intervenção; 

b) 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.  

c) 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; 

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

e) 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. 
 
 
44. E/10169/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural - GALP ENERGIA 
 
1027 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/10169/2019, datado de 
24/09/2019, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por GALP 
ENERGIA, com o NIPC 504499777, para abertura de vala para realização de trabalhos em 
subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em 
Avenida 1.º de Maio e Rua dos Outeirinhos, freguesia e concelho de Marinha Grande num 
total de 10,50 metros. 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 18/10/2019, sobre o 
assunto, bem como despacho favorável proferido em 06/11/2019 pelo Sr. Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo do Sr. Vereador do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na 
alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Avenida 1.º de Maio e Rua dos 
Outeirinhos, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
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a) A reposição dos pavimentos deve ser executada com materiais de 
características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara Municipal 
exigir a utilização de material de reposição novo, quando considere necessário.  

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
45. E/10087/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural - GALP ENERGIA 
 
1028 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/10087/2019, datado de 
23/09/2019, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por GALP 
ENERGIA, com o NIPC 504499777, para abertura de vala para realização de trabalhos em 
subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em 
Rua 25 de Abril, freguesia de Vieira de Leiria, e Rua Principal, lugar de Pilado, freguesia e 
concelho de Marinha Grande num total de 12,00 metros. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 23/10/2019, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 05/11/2019 pelo Sr. Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente 
da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo do Sr. Vereador do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na 
alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua 25 de Abril, freguesia de Vieira de 
Leiria, e Rua Principal, 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.  
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b) Os trabalhos de reposição devem incluir a remoção de todos os materiais não 
utilizados, terras sobrantes, entulhos e equipamentos provisórios, a reposição dos 
equipamentos, subterrâneos ou de superfície, ou construções afetados ou 
danificados e a reposição do pavimento retirado e/ou afetado pelo curso destes 
trabalhos; 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
46. E/10845/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural - GALP ENERGIA 
 
1029 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/10845/2019, datado de 
11/10/2019, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por GALP 
ENERGIA, com o NIPC 504499777, para abertura de vala para realização de trabalhos em 
subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em 
Rua Sporting Clube Marinhense, Rua Guilherme Pereira Roldão, Rua Principal (Garcia) 
e Rua Principal (Escoura), todas da freguesia e concelho de Marinha Grande num total de 
24,00 metros. 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 18/10/2019, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 05/11/2019 pelo Sr. Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente 
da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo do Sr. Vereador do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na 
alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua Sporting Clube Marinhense, Rua 
Guilherme Pereira Roldão, Rua Principal (Garcia) e Rua Principal (Escoura), todas da 
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; 
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c) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Infraestruturas e Serviços Urbanos, para acompanhamento da execução dos 
trabalhos. 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
47. E/11415/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural - LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE 
GÁS DO CENTRO, S.A. 
 
1030 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/11415/2019, datado de 
28/10/2019, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua de Damão, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, num total de 120,00 metros. 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 06/11/2019, sobre o 
assunto, desfavorável ao pedido, bem como despacho proferido em 06/11/2019 pelo Sr. 
Vereador do Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência 
delegada pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, favorável à 
pretensão; 
 
Após análise da pretensão, considerando o despacho proferido pelo Sr. Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, a Câmara Municipal delibera, 
nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime 
Jurídico da Urbanização e 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 
278,00 metros de vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução 
de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua de Damão, freguesia  e 
concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 

a) Os pavimentos devem ser repostos nas devidas condições, principalmente 
todos os pavimentos que se apresentam sem cortes ou reparações, devendo ser 
utilizadas técnicas e materiais adequados a garantir o bom estado de conservação 
existente antes da intervenção; 

b) 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.  

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

e) 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. 
 
 
48. E/9721/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - ACR - ANTÓNIO CRISTIANO ROSÁRIO, LDA. 
 
1031 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/8721/2019, datado de 
13/09/2019, apresentado por ACR – António Cristiano Rosário, Lda., com o NIPC 
501135340, em representação da EDP Distribuição – Energia, S.A., 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 Mariana Barosa, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
numa extensão de 12,00 metros. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 23/10/2019, sobre o 
assunto, bem como despacho favorável proferido em 06/11/2019 pelo Sr. Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo Vereador do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na 
alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e 
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 numa extensão de cerca de 9,00 metros, para realização de trabalhos em subsolo, 
referentes à execução de uma baixada de energia elétrica, apresentado por ACR – 
António Cristiano Rosário, Lda., com o NIPC 501135340, em representação da EDP 
Distribuição – Energia, S.A., a levar a cabo na Rua Mariana Barosa freguesia e 
concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

c) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Infraestruturas e Serviços Urbanos, para acompanhamento da execução dos 
trabalhos. 
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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. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
 
49. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da 
inquilina residente na Rua Prof. Melo Vieira Bloco 7 3.º drt Casal de Malta – Marinha 
Grande 
 
1032 - Presente informação n.º 2130 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada 
de 21 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 artigo 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. 
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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.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual 
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/20 
(janeiro) 

Rua Prof. Melo Vieira Bl 7,3.º Dto 31/07/2013 90,69€ 102,90€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do artigo 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 janeiro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
50. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da 
inquilina residente na Rua Prof. Melo Vieira Bloco 1 2.º drt Casal de Malta – Marinha 
Grande 
 
1033 - Presente informação n.º 2209 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada 
de 28 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.º1 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. 
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Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do artigo 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão 
e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda 
é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquilino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual 
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 do inquilino residente na fração 
identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR LOTE DATA 
CONTRATO 

RENDA/19 
(outubro) 

RENDA/20 
(janeiro) 

Rua Prof. Melo Vieira Bl 1, 2.ºDto 29/04/2013 102,90€ 108,10€ 

 
 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do artigo 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 janeiro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
51. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da 
inquilina residente na Rua Prof. Melo Vieira Bloco 5 2.º drt Casal de Malta – Marinha 
Grande 
 
1034 - Presente informação n.º 2195 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada 
de 25 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€)” 
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Considerando ainda que no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do artigo 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.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual 
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/20 
(janeiro) 

Rua Prof. Melo Vieira Bl 5,2.º Dto 27/09/2017 4,21€ 12,35€ 

 
 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do artigo 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 janeiro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
52. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da 
inquilina residente na Rua Prof. Melo Vieira Bloco 3 1.º drt Casal de Malta – Marinha 
Grande 
 
1035 - Presente informação n.º 2211 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada 
de 29 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; 
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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 artigo 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão 
e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda 
é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquilino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual 
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 do inquilino residente na fração 
identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR LOTE DATA 
CONTRATO 

RENDA/19 
(outubro) 

RENDA/20 
(janeiro) 

Rua Prof. Melo Vieira Bl 3,1.ºDto 27/09/2017 124,23€ 127,34€ 

 
 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do artigo 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 janeiro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
53. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do 
inquilino residente na Rua Júlio Braga Barros, Bloco 3, 3º C, Casal de Malta 
 
1036 - Presente informação n.º 2213 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada 
de 29 de outubro de 2019, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da 
renda da habitação em epígrafe, por motivo de atualização bienal do valor da renda.  
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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 artigo 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão 
e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda 
é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquilino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual 
e, em conformidade com o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua 
redação atual proceder à atualização da renda do inquilino residente na fração 
identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR LOTE DATA 
CONTRATO 

RENDA/19 
(novembro) 

RENDA/20 
(janeiro) 

Rua Júlio Braga Barros Bloco 3, 3º C setembro 
1994 

62,13€ 53,94€ 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do artigo 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 janeiro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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INTERVENÇÃO CULTURAL 

 
 
54. Isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro e Museu Joaquim Correia – PVMG 
- Projectos de Vida, Cooperativa Social, Cultural e Lúdica Sénior da Marinha Grande, 
CRL 
 
1037 - Presente pedido de isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro e Museu 
Joaquim Correia remetido pela PVMG - Projectos de Vida, Cooperativa Social, Cultural e 
Lúdica Sénior da Marinha Grande CRL, datado de 14 de outubro de 2019. A visita será 
realizada no âmbito de um encontro de universidades séniores, e encontra-se agendada 
para o dia 19 de novembro de 2019. 
 
Considerando que: 
- De acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do Código Cooperativo, as cooperativas são pessoas 
coletivas sem fins lucrativos; 
 
- A alínea b), do n.º 3, do artigo 14.º, do regulamento e tabela de taxas e licenças do 
Município da Marinha Grande define que ficam isentas do pagamento de taxas previstas no 
regulamento e respetiva tabela "(...) as associações culturais, desportivas ou recreativas 
legalmente constituídas se sem fins lucrativos, com sede no concelho da Marinha Grande, 
relativamente aos atos, factos ou atividades que se destinem diretamente à prossecução dos 
seus fins estatutários."; 
 
- A alínea e) do n.º 4 do artigo 14.º do regulamento e tabela de taxas e licenças do Município 
da Marinha Grande define que “nos museus municipais ficam isentos de pagamento das 
taxas de ingresso as visitas organizadas (…) por entidades legalmente constituídas por 
reformados, pensionistas e idosos.”; 
 
- Define ainda a alínea a), do n.º 5, que as isenções previstas no artigo 14.º carecem de 
formalização de pedido fundamentado e acompanhado, designadamente de fotocópia 
simples de documento comprovativo da natureza jurídica das entidades e da sua finalidade 
estatutária; 
 
- Em anexo se encontra cópia da escritura de constituição da cooperativa e respetivos 
estatutos, publicada no Portal da Justiça a 24 de setembro de 2014, na qual se pode ler no 
artigo 4.º que a mesma tem por objeto “promover a educação ao longo da vida, o 
envelhecimento ativo, o bem-estar e saúde da população sénior e comunidade”; 
 
- Que com este documento está comprovada a natureza jurídica e a finalidade da entidade 
PVMG – Projectos de vida, Cooperativa Social, Cultural e Lúdica Sénior da Marinha Grande 
CRL. 
 
- A entidade tem sede no concelho. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta, que se insere nas suas 
competências próprias atribuídas pelo n.º 6 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela de 
Taxas do Município da Marinha Grande, e delibera isentar, ao abrigo do previsto no 
artigo 14.º, n.º 3, alínea b) e n.º 4, alínea e) do mesmo artigo, do Regulamento e Tabela 
de Taxas e Licenças do Município da Marinha Grande, a PVMG - Projectos de Vida, 
Cooperativa Social, Cultural e Lúdica Sénior da Marinha Grande CRL do pagamento de 
taxas de ingresso no Museu do Vidro e no Museu Joaquim Correia, no dia 19 de 
novembro de 2019, para um total de cerca de cem pessoas. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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55. Casa da Cultura Teatro Stephens – Pedido de cedência para o dia 19 de novembro. 
Universidade Sénior da Marinha Grande – Projetos de Vida, Cooperativa Social, 
Cultural e Lúdica Sénior da Marinha Grande  
 
1038 - Presente pedido da Universidade Sénior da Marinha Grande - Projetos de Vida, 
Cooperativa Social, Cultural e Lúdica Sénior da Marinha Grande CRL., solicitando a cedência 
da Casa da Cultura Teatro Stephens para realização de Intercâmbio com outras 
universidades séniores, no dia 19 de novembro das 14h00 às 17h30. 
 
Presente igualmente a Informação Técnica com referência I/2272/2019 na qual é feito o 
enquadramento do pedido face à regulamentação aplicável (cfr. anexo) e à programação 
prevista. 
 
Considerando que o Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benefícios e 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, designadamente no 
artigo 8.º n.º 2 alínea c), prevê que “o programa de apoio pode assumir, designadamente, um 
dos seguintes tipos: … Cedência de instalações e espaços físicos.”. Considerando que esta 
cedência pode ocorrer desde que se mostrem cumpridos os restantes condicionantes deste 
regulamento, expressos designadamente nos artigos 5º e 6º o que acontece no caso em 
apreço. 
 
Considerando que de acordo com n.ºs 2 e 3 do artigo 7.º do Regulamento de Funcionamento 
e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens a programação de atividades desta sala de 
espetáculos pode incluir eventos propostos e organizados por entidades exteriores desde 
que aprovados pela autarquia. 
 
Considerando que a referida aprovação depende da verificação dos pressupostos referidos 
no n.º 4 do artigo 7.º ou seja “A realização dos eventos propostos por entidades exteriores 
está dependente das caraterísticas e objetivos das ações propostas, do seu interesse 
cultural, cívico ou outro, da capacidade de resposta dos meios técnicos instalados e da 
adaptabilidade do espaço”. No caso em análise consideramos que o interesse social e 
cultural está acautelado na medida em que através da atividade proposta, são prosseguidos 
fins culturais e pedagógicos com os quais a autarquia certamente se identifica. Com este 
evento promove-se o intercâmbio de experiências entre universidades séniores promovendo 
desta forma o envelhecimento ativo e dando a conhecer as atividades desenvolvidas pelos 
séniores que as frequentam. 
 
Considerando que a cedência da utilização da Casa da Cultura está prevista no 
Regulamento de Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens 
designadamente nos artigos 5.º, 7.º, 8.º, 12.º a 14.º não havendo motivos que justifiquem o 
seu indeferimento. 
 
Considerando que ao abrigo do artigo 14.º n.º 3 alínea b) do Regulamento e Tabela de Taxas 
do Município da Marinha Grande: “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, com sede no 
concelho da Marinha Grande, relativamente aos atos, factos ou atividades que se destinem 
diretamente à prossecução dos seus fins estatutários”, estão isentas do pagamento de taxas, 
o que se aplica ao caso. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta e delibera, ao abrigo da 
alínea b) do n.º 3 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município da  
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Marinha Grande, isentar a Projetos de Vida, Cooperativa Social, Cultural e Lúdica 
Sénior da Marinha Grande CRL. do pagamento da taxa de utilização da Casa da 
Cultura. 
 
Mais delibera, ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual, conjugada com o artigo 9.º do Regulamento Municipal de 
Atribuição de Apoios ou Benefícios e Entidades de Natureza Social, Cultural, 
Desportiva, Recreativa ou Outra e com a alínea c) do artigo 6.º do Regulamento de 
Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura – Teatro Stephens, ceder a sua 
utilização ao Projetos de Vida, Cooperativa Social, Cultural e Lúdica Sénior da Marinha 
Grande CRL. no dia 19 de novembro de 2019, das 14h00 às 17h30, para realização do 
Intercâmbio de Universidades Séniores, cujo apoio em espécie foi orçamentado em 
cerca de 200,00€+IVA, respeitante aos custos da prestação de serviços de som e 
luminotecnia de Tipo III.  
 
Esta cedência é ainda efetuada nas seguintes condições: 
 
- A Projetos de Vida, Cooperativa Social, Cultural e Lúdica Sénior da Marinha Grande 
CRL deve garantir o cumprimento das obrigações de utilizador previstas no artigo 17.º 
do Regulamento de Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
56. 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 - Adenda ao 
contrato programa  
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
A associação diz que o orçamento extra é de € 16.100,00, pede apoio à Câmara de 
16.100,00€, e a atribuição é de 5.000,00€ - Qual o critério? 

Concordamos em pleno com esta e outras candidaturas para apoios aos clubes e 
associações. No entanto, não podemos concordar com a discricionariedade deste 
regulamento que temos. Sem prejuízo para o projeto, pois nem este, nem qualquer outro 
apoio, alguma vez deixou de ser atribuído por responsabilidade dos vereadores do MPM, 
mas porque discordando dos CRITÉRIOS, vamos continuar a abster-nos, com declaração de 
voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos que tanto prejudicam as 
associações. 
Abstenção com declaração de voto.” 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho entende que se dá com uma mão e se tira com a 
outra, porque se dão mais 5.000€ mas agora é a associação que tem que fazer a limpeza, 
que era da CMMG. E pela publicidade feita nos placards até parece que a organização do 
evento é da Câmara. 
Vai insistir e esperar que o apoio da CMMG e o incremento à FAG em anos futuros seja 
diferente. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra referiu que o município tem estado sempre disponível para 
apoiar este clube, e toda a publicidade foi feita na CMMG. Este acréscimo é para os ajudar a 
pagar o acréscimo que tiveram no orçamento da limpeza. Não concorda que se diga que o 
município não esteja empenhado no apoio desta FAG, quando apoia com 30.000€. 
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A Sr.ª Presidente referiu que se fez um aumento significativo no apoio, porque entende que 
se faça pouco mas bom. A FAG é um dos eventos mais antigos do concelho e talvez possa 
vir a ser trabalhada doutra forma, em conjunto com o clube, porque é uma festa de inverno e 
que deve ser de proximidade com a população. 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 

1039 - Presente deliberação de 22 de abril de 2019, na qual a Câmara Municipal deliberou, 
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 Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, para 
a Organização da XXX Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande. 
 
Presente deliberação de 14 de outubro de 2019, na qual a Câmara Municipal deliberou, 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, a 
concessão de um apoio financeiro de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros). 
 
Presente contrato programa n.º 66/2019-DDC, celebrado em 28 de outubro de 2019. 
 
Presente requerimento da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego com 
registo de entrada n.º 11732/2019 de 05 de novembro de 2019, a solicitar um reforço do 
apoio financeiro aprovado na reunião de Câmara Municipal de 14 de outubro de 2019. 
 
Presente informação com n.º de registo I/2256/2019 de 5 de novembro, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, dando conta da apreciação do pedido de reforço financeiro. 
 
Considerando que a Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego informou que 
na candidatura apresentada inicialmente não foram contempladas despesas extraordinárias, 
designadamente, ao nível da oferta de 55 stands e acréscimo de custos de limpeza do 
espaço. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem como 
para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das 
alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/168; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
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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 aditar a cláusula 4.ª do Contrato programa celebrado 
entre o Município da Marinha Grande e Associação Social, Cultural e Desportiva de 
Casal Galego, nos seguinte pontos: 
 

Cláusula 4.ª 
Comparticipação financeira 

(…) 
6- O primeiro outorgante compromete -se ainda a prestar um apoio financeiro adicional, ao 
segundo outorgante, através de subsídio, no montante de 5.000,00€ (cinco mil euros), para a 
suportar as despesas com vista à disponibilização gratuita de 55 stands e ao acréscimo de 
custo com a limpeza durante a XXX Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha 
Grande, objeto do presente contrato. 
7 - A despesa adicional inerente a este contrato será satisfeita por dotação existente na 
seguinte classificação económica:…. e compromisso n.º …/…. 
 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta de adenda do Contrato- Programa a celebrar com a 
entidade beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Nuno Brito, 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. 
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Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

 
 
57. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de 
desenvolvimento desportivo época desportiva 2019/2020 - Associação de Ensino e 
Promoção Social Desportivo Náutico da Marinha Grande 
 
1040 - A atividade física é o instrumento mais económico de saúde pública. As verbas 
investidas na promoção da atividade física para a população, nomeadamente a jovem, 
devem ser encaradas como um investimento na saúde e bem-estar.  
 
Com a evolução natural da sociedade, a prática desportiva tem assumido uma 
preponderância cada vez maior na vertente social e educacional, consubstanciando-se num 
vetor de educação e formação do ser humano enquanto pessoa, com vista à sua realização 
integral.  
 
Incumbe ao Estado, no sentido de todos os poderes públicos, em colaboração com as 
associações e coletividades desportivas, promover, estimular e orientar a prática e a difusão 
da cultura física e do desporto, de acordo com o artigo 79.º, n.º 1, da Constituição da 
República Portuguesa.  
 
A Câmara Municipal, identificando a importância do trabalho desenvolvido pelos diversos 
Clubes em prol da formação humana dos jovens do concelho através da dinamização 
desportiva, e reconhecendo a mais-valia dos mesmos na divulgação do bom nome da terra, 
tem-lhes atribuído subsídios de acordo com os novos critérios de financiamento à atividade 
física federada aprovado em 01 de agosto de 2018 necessariamente conjugados com os 
“Critérios de Financiamento à Atividade Física aprovados em deliberação de câmara datada 
de 26/09/2002, com os critérios aprovados em deliberação de Câmara de 09/09/1999 e 
critérios originais criados em 1995, celebrando com estes contratos–programa conforme 
exigência legal. 
 
O valor do apoio financeiro a atribuir resulta da aferição do número de atletas inscritos nas 
associações/federações, em função de cada uma das modalidades desportivas, escalões, 
equipas, número de jogos efetuados como visitante, a participação nos diversos tipos de 
campeonatos, com base nos limites definidos nos critérios e nos documentos oficiais das 



 

Página 69 de 75 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 11/11/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
respetivas associações e federações das diferentes modalidades, relativos à época anterior, 
tal como definem os critérios de financiamento. 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente reproduzida.  
 
Considerando que a Associação de Ensino e Promoção Social Desportivo Náutico da 
Marinha Grande apresentou, em 2 de setembro de 2019, a respetiva candidatura a apoio 
financeiro para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desportivo para a 
modalidade de natação na época 2019/2020, em anexo. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio do desporto, 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 desportiva 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.  
 
Considerando a existência de dotação financeira na ação 2016/A/184. 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos.  
 
Considerando que a entidade acima 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 perante as Finanças.  
 
A Câmara Municipal, de acordo com competência prevista na alínea u), do n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibera atribuir o 
apoio financeiro à atividade desportiva federada, através da celebração de contrato-
programa de desenvolvimento desportivo, com a entidade mencionada no quadro 
resumo abaixo:  
 

CLUBE DESPORTIVO NIF Valor 

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E PROMOÇÃO SOCIAL DESPORTIVO  
NÁUTICO DA MARINHA GRANDE 

501089721 1.500,00€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2016/A/184 do Plano de Atividades 
Municipais.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Nuno Brito, 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. 
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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. 
 
 
58. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de 
desenvolvimento desportivo época desportiva 2019/2020 - Grupo Desportivo “Os 
Vidreiros” 
 
1041 - A atividade física é o instrumento mais económico de saúde pública. As verbas 
investidas na promoção da atividade física para a população, nomeadamente a jovem, 
devem ser encaradas como um investimento na saúde e bem-estar.  
 
Com a evolução natural da sociedade, a prática desportiva tem assumido uma 
preponderância cada vez maior na vertente social e educacional, consubstanciando-se num 
vetor de educação e formação do ser humano enquanto pessoa, com vista à sua realização 
integral.  
 
Incumbe ao Estado, no sentido de todos os poderes públicos, em colaboração com as 
associações e coletividades desportivas, promover, estimular e orientar a prática e a difusão 
da cultura física e do desporto, de acordo com o artigo 79.º, n.º 1, da Constituição da 
República Portuguesa.  
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A Câmara Municipal, identificando a importância do trabalho desenvolvido pelos diversos 
Clubes em prol da formação humana dos jovens do concelho através da dinamização 
desportiva, e reconhecendo a mais-valia dos mesmos na divulgação do bom nome da terra, 
tem-lhes atribuído subsídios de acordo com os novos critérios de financiamento à atividade 
física federada aprovado em 01 de agosto de 2018 necessariamente conjugados com os 
“Critérios de Financiamento à Atividade Física aprovados em deliberação de câmara datada 
de 26/09/2002, com os critérios aprovados em deliberação de Câmara de 09/09/1999 e 
critérios originais criados em 1995, celebrando com estes contratos–programa conforme 
exigência legal. 
 
O valor do apoio financeiro a atribuir resulta da aferição do número de atletas inscritos nas 
associações/federações, em função de cada uma das modalidades desportivas, escalões, 
equipas, número de jogos efetuados como visitante, a participação nos diversos tipos de 
campeonatos, com base nos limites definidos nos critérios e nos documentos oficiais das 
respetivas associações e federações das diferentes modalidades, relativos à época anterior, 
tal como definem os critérios de financiamento. 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente reproduzida.  
 
Considerando que a Grupo Desportivo “Os Vidreiros” apresentou a respetiva candidatura ao 
apoio financeiro para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desportivo 
para a modalidade de futebol na época 2019/2020, em anexo.  
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio do desporto, 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 desportiva 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.  
 
Considerando a existência de dotação financeira na ação 2016/A/184. 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos. 
 
Considerando que a entidade acima 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 Autoridade Tributária.  
 
A Câmara Municipal, de acordo com competência prevista na alínea u), do n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera atribuir o apoio financeiro à 
atividade desportiva federada, através da celebração de contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, com a entidade mencionada no quadro resumo abaixo:  
 

CLUBE DESPORTIVO NIF Valor 

GRUPO DESPORTIVO “OS VIDREIROS” 500885044 11.082,02€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
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A verba encontra cabimentação favorável na ação 2016/A/184 do Plano de Atividades 
Municipais.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Nuno Brito, 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. 
 
 
59. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de 
desenvolvimento desportivo época desportiva 2019/2020 - Associação Cultural e 
Recreativa da Comeira 
 
1042 - A atividade física é o instrumento mais económico de saúde pública. As verbas 
investidas na promoção da atividade física para a população, nomeadamente a jovem, 
devem ser encaradas como um investimento na saúde e bem-estar.  
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Com a evolução natural da sociedade, a prática desportiva tem assumido uma 
preponderância cada vez maior na vertente social e educacional, consubstanciando-se num 
vetor de educação e formação do ser humano enquanto pessoa, com vista à sua realização 
integral.  
 
Incumbe ao Estado, no sentido de todos os poderes públicos, em colaboração com as 
associações e coletividades desportivas, promover, estimular e orientar a prática e a difusão 
da cultura física e do desporto, de acordo com o artigo 79.º, n.º 1, da Constituição da 
República Portuguesa.  
 
A Câmara Municipal, identificando a importância do trabalho desenvolvido pelos diversos 
Clubes em prol da formação humana dos jovens do concelho através da dinamização 
desportiva, e reconhecendo a mais-valia dos mesmos na divulgação do bom nome da terra, 
tem-lhes atribuído subsídios de acordo com os novos critérios de financiamento à atividade 
física federada aprovado em 01 de agosto de 2018 necessariamente conjugados com os 
“Critérios de Financiamento à Atividade Física aprovados em deliberação de câmara datada 
de 26/09/2002, com os critérios aprovados em deliberação de Câmara de 09/09/1999 e 
critérios originais criados em 1995, celebrando com estes contratos–programa conforme 
exigência legal. 
 
O valor do apoio financeiro a atribuir resulta da aferição do número de atletas inscritos nas 
associações/federações, em função de cada uma das modalidades desportivas, escalões, 
equipas, número de jogos efetuados como visitante, a participação nos diversos tipos de 
campeonatos, com base nos limites definidos nos critérios e nos documentos oficiais das 
respetivas associações e federações das diferentes modalidades, relativos à época anterior, 
tal como definem os critérios de financiamento. 
 
Considerando que os contratos-programa devem obrigatoriamente ser redigidos a escrito, 
conforme disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, republicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março de 2019, foi elaborada a minuta do 
contrato, que constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente reproduzida.  
 
Considerando que a Associação Cultural e Recreativa da Comeira apresentou, em 4 de 
outubro de 2019, a respetiva candidatura ao apoio financeiro para o desenvolvimento de um 
Programa de Desenvolvimento Desportivo para a modalidade de judo na época 2019/2020, 
em anexo.  
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio do desporto, 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 desportiva 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.  
 
Considerando a existência de dotação financeira na ação 2016/A/184. 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos.  
 
Considerando que a entidade acima 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 perante as Finanças. 
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A Câmara Municipal, de acordo com competência prevista na alínea u), do n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibera atribuir o 
apoio financeiro à atividade desportiva federada, através da celebração de contrato-
programa de desenvolvimento desportivo, com a entidade mencionada no quadro 
resumo abaixo: 
 

CLUBE DESPORTIVO NIF Valor 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA 500787654 1.500,00€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2016/A/184 do Plano de Atividades 
Municipais.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Nuno Brito, 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. 
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E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 18:00 horas. 
 

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

 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 
 
 


