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Aos vinte e cinco 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; 

 Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

 Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 09:30 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 Célia Cristina Letra Faustino Guerra chegou à reunião pelas 11:30 horas, 

após o intervalo, porque se encontrava presente numa ação na Escola Calazans Duarte. 
 

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

 

 



 
 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
1. Sr.ª Maria Fernanda Rodrigues Teixeira – pretende esclarecer várias questões e dúvidas 
sobre o seu pedido de isenção de licenças para obras na discoteca Império Romano. 
 

2. Sr. Júlio Rosa – pretende abordar vários assuntos relacionados com o estado de algumas 
vias, o Parque da Mobil, os acessos ao Imagran e a falta de sinalética.  
 

3. Sr. Joaquim Andrade – pretende solicitar resposta aos pedidos constantes das atas de 
12/01/2017, 06/04/2017, 22/05/2017, 13/07/2017, 07/09/2017, 08/01/2018, 30/04/2018, 
14/05/2018, 12/12/2018, 12/03/2019, 08/04/2019 e 29/07/2019. 
 
 
 
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 21, da reunião ordinária do dia 12 de agosto de 2019 
2. Aprovação da ata n.º 22, da reunião extraordinária do dia 22 de agosto de 2019 
3. Aprovação da ata n.º 23, da reunião ordinária do dia 02 de setembro de 2019 
4. 1ª Adenda ao Contrato Interadministrativo de Cooperação entre o Município da Marinha Grande 
e o Instituto dos Registos e do Notariado 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

5. Resumo de Tesouraria do dia 19 de novembro de 2019 

6. Proposta de Documentos Previsionais para o ano de 2020: Grandes Opções do Plano, Mapa de 
Pessoal e Orçamento 
7. Autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais 
8. 17.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019 
9. Prestação de serviços para realização de atividades complementares ao funcionamento dos 
cemitérios municipais da Marinha Grande e Casal Galego 
 
PATRIMÓNIO 

10. Celebração de escritura de justificação de imóveis propriedade do Município da Marinha 
Grande 

 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

11. Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Amieira e Charneca da Amieira – 
Cedência de passagem de coletor - Sr. Angelino de Jesus Lourenço 
12. Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Amieira e Charneca da Amieira – 
Cedência de passagem de coletor - Sr. José Manuel Sousa Francisco 
13. Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal - Marinha Grande – Cedência de 
47,30m² de terreno do Sr. Fernando Filipe Ramos 
14. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 143,00m² de 
terreno do Sr. Manuel Rodrigues de Faria 
15. Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER 242-2 e Requalificação da Rua da Portela – Cedência 
de 211,80m² de terreno do Sr. Manuel Francisco dos Santos 
16. Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER 242-2 e Requalificação da Rua da Portela – Cedência 
de 70,80m² de terreno da Sr.ª Margarida Maria Domingues Carlos 
17. Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER 242-2 e Requalificação da Rua da Portela – Cedência 
de 112,40m² de terreno da Sr.ª Paula Cristina Rodrigues dos Santos 
18. “Reposição de pavimentos betuminosos no concelho da Marinha Grande - CP n.º 31/2019 – 

Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
19. “Construção da Ciclovia e Beneficiação da Estrada Atlântica ” Concurso Público nº 01/2013 - 
Receção Definitiva 
20. “Reabilitação do estabelecimento de restauração e de bebidas do Jardim Luís de Camões – CP 
n.º 01/2017” – Aprovação da revisão de preços. 
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21. “Requalificação da EB Guilherme Stephens - Marinha Grande – CP n.º 16/2017” – Aprovação 
da revisão de preços. 
22. Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira - 
Fase 3- Concurso público n. º 16/2019. Aprovação de trabalhos complementares 
23. Requalificação da Cantina Escolar da Embra - Concurso público n. º 22/2018. Aprovação de 
trabalhos complementares e trabalhos a menos 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

24. Isenção do pagamento de taxas 
25. Autorização para pagamento de taxas em prestações 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

26. Definição das águas balneares e época balnear para 2020 / Apresentação de proposta de 
duração da época balnear à APA - Agência Portuguesa de Ambiente – ARH Centro 
27. Pedido de colocação de placas de sinalização e espelho para saída da empresa na Rua da 
Charneca - Quinta do Fagundo - Amieira - Marinha Grande. 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

28. Req.º nº 1849/19, datado de 08/11/2019 - Proc.º n.º 261/19, datado de 22/07/2019 - Carlos 
Alberto Costa Fonseca 
29. Req.º nº 1092/19, datado de 25/06/2019 - Proc.º n.º 471/18, datado de 02/11/2018 - Amorobras 
- Construção Civil, Lda. 
30. Req.º nº 824/19, datado de 10/05/2019 - Proc.º n.º 167/19, datado de 10/05/2019 - Liliana 
Mendes Gameiro do Amaral, Fernando Miguel Monteiro do Amaral, José Henrique de Oliveira 
Soares e Janine Lopes Gameiro 
31. Req.º nº 419/19, datado de 28/02/2019 - Proc.º n.º 522/18, datado de 06/12/2018 - Carla 
Susana da Costa Dias Casimiro 
32. Req.º nº 1079/19, datado de 24/06/2019 - Proc.º n.º 439/18, datado de 15/10/2018 - Eduardo 
Valentim Ferreira Monteiro, Carolina Oliveira Monteiro, Patrícia de Oliveira Monteiro, Maria da 
Encarnação Ferreira Valentim Monteiro, Graciete Maria Ferreira Monteiro Pessoa e Ana Cristina 
Ferreira Monteiro 
33. Req.º nº 1087/19, datado de 24/06/2019 - Proc.º n.º 223/19, datado de 24/06/2019 - Rodrigape 
- Construções, Lda 
34. Req.º nº 545/19, datado de 22/03/2019 - Proc.º n.º 110/19, datado de 22/03/2019 - Luís Carlos 
Fernandes Matias 
35. Req.º nº 1787/19, datado de 25/10/2019 - Proc.º n.º 396/19, datado de 25/10/2019 - Armindo 
Jorge Lopes 
36. Req.º nº 1900/19, datado de 14/11/23019 - Proc.º n.º 417/19, datado de 14/11/2019 - Carlos 
Manuel Basílio Marques e Herança aberta por óbito de Ana Maria Ramalho de Almeida Basílio  
37. Req.º nº 1860/19, datado de 12/11/2019 - Proc.º n.º 411/19, datado de 12/11/2019 - Cabeça de 
Casal da Herança aberta por óbito de António Rodrigues Lavos 
38. Req.º nº 1873/19, datado de 13/11/2019 - Proc.º n.º 412/19, datado de 13/11/2019 - Albertina 
Gil Gaspar Cordeiro, João Carlos Gaspar Cordeiro, Hélder Manuel Gaspar Cordeiro, Cristiana 
Isabel Gaspar Cordeiro e Tiago Gaspar Cordeiro 
39. Req.º nº 774/18, datado de 19/04/2018 - Proc.º n.º 481/2017, datado de 25/09/2017 – José 
Jacinto Ferreira 
40. E/10129/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para execução 
ramais domiciliários de gás natural - GALP ENERGIA 
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41. E/9494/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para execução 
ramais domiciliários de gás natural - GALP ENERGIA 
42. E/11104/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para execução de 
baixada elétrica - EDP, S.A. 
43. Req.º nº 1707/19, datado de 11/10/2019 - Proc.º n.º 214/16, datado de 03/06/2016 - Mermaid 
Desire, Unipessoal Lda 
44. Req.º nº 1858/19, datado de 11/11/2019 - Proc.º n.º 248/19, datado de 12/07/2019 - 
Megatechind - Indústrias Marinha Grande, Lda 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

45. Revisão do valor da renda da inquilina da atual fração sita na Rua Bairro do Camarnal, n.º47 - 
Marinha Grande, por motivos de alteração na composição do agregado familiar. 
46. Atualização bienal de valor da renda da inquilina da fração sita na Rua Prof. Melo Vieira, Bloco 
9, 3.º Esq – Marinha Grande 
47. Apreciação de candidaturas apresentadas relativas ao apoio à natalidade e à família no 
concelho da Marinha Grande entre os dias 5 de junho e 30 de setembro de 2019 e processos 
sujeitos a audiência prévia 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

48. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de desenvolvimento 
desportivo época desportiva 2019/2020 – Sport Operário Marinhense 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

49. Celebração de Protocolo de Parceria para o funcionamento da Orquestra Juvenil da Marinha 
Grande. 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

50. Responsabilidade Civil Extracontratual do Município da Marinha Grande - Pedido de 
indemnização por danos materiais em veículo automóvel ao circular pela Rua dos Oleiros - Trutas - 
Marinha Grande – Apreciação - Proposta de indeferimento – AUDIÊNCIA PRÉVIA 
51. Concessão de exploração de estabelecimento de restauração e bebidas - Centro Empresarial - 
Zona Industrial da Marinha Grande - Abertura de Concurso Público 02/2019 
52. Concessão de exploração de estabelecimento de  bebidas - Centro Empresarial - Zona 
Industrial da Marinha Grande - Abertura de Concurso Público 03/2019 
53. Concessão de exploração de espaço destinado à prestação de  serviços desportivos na área 
da manutenção da condição física - Centro Empresarial - Zona Industrial da Marinha Grande - 
Abertura de Concurso Público 04/2019 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
1. Sr.ª Maria Fernanda Rodrigues Teixeira – pretende esclarecer várias questões e dúvidas 
sobre o seu pedido de isenção de licenças para obras na discoteca Império Romano. 
Referiu que tem tentado falar com o executivo, quer fazer um projeto na Marinha Grande, de onde 
é natural, e têm-lhe sido pedidos documentos por parte da empresa Portugal 2020 que não 
consegue obter na CMMG, o que faz com que o projeto não seja aprovado. 
Em março tentou falar com a Sr.ª Presidente, mas não conseguiu. Falou com o Arqt.º Fava, foi 
bem atendida, conseguiu obter um papel mas depois ainda faltavam mais papéis. Foi bem 
atendida pelo Sr. Pedro, mas pela Dr.ª Ana foi mal atendida. Disse que está aflita com os prazos, o 
do Portugal 2020 já passou mas continua a tentar. Tem um documento que a sua advogada lhe diz 
que é válido para o Portugal 2020, mas para a Câmara não é válido. Quer saber o que pode fazer 
para resolver a sua situação. 
 
 
2. Sr. Júlio Rosa – inscreveu-se para abordar vários assuntos relacionados com o estado de 
algumas vias, o Parque da Mobil, os acessos ao Imagran e a falta de sinalética, entre outros. 
Referiu então o seguinte: 

a) Em maio de 2010, o então Vereador Paulo Vicente foi com um munícipe ao parque da 
Mobil ver as condições dos candeeiros e a necessidade de podar as ramagens das 
árvores. Nunca foi feito, nem enquanto ele era Vereador nem depois, já Presidente. 
Espera que esta situação seja solucionada. 

b) Indicou uma vala, que está desprotegida, e que representa perigo. 
c) Foi feita a substituição de um telhado ao pé da escola de Casal do Malta, e a empresa, 

depois das obras, deixou pedras da calçada soltas. A Câmara não deve responsabilizá-la 
para a reposição? 

d) Acesso ao Imagran – já chamou várias vezes a atenção. Pede uma vez mais que os 
buracos sejam tapados. 

e) A Rua das Pexinas, no Camarnal, não tem placa identificativa, o que causa problemas. 
f) No passado dia 11 de novembro foram impedidos de subir para a sala de reuniões antes 

da hora. Porquê? 
 

Terminou deixando ao Sr. Vereador a oferta da sua disponibilidade para colaborar, caso assim o 
entenda. 
   
 
3. Sr. Joaquim Andrade – pretende solicitar resposta aos pedidos constantes das atas de 
12/01/2017, 06/04/2017, 22/05/2017, 13/07/2017, 07/09/2017, 08/01/2018, 30/04/2018, 
14/05/2018, 12/12/2018, 12/03/2019, 08/04/2019 e 29/07/2019, que se referem, nomeadamente, a 
pedido de sinalética e remoção de placas que impedem a mobilidade a pessoas com deficiência, o 
Parque Mártires, a placa da Rotunda do Rotary, a zona infantil do Parque Mártires, que está ilegal, 
e novos pedidos a insistir na mudança de placas que impedem a circulação. 
Terminou referindo que apesar de ser considerada “persona non grata” vai continuar a insistir. 
Entregou o documento com a sua intervenção na íntegra, que se dá por reproduzida e se anexa à 
presente ata (Anexo 1). 
 
 
Terminadas as intervenções do público foram dadas as respetivas respostas. 
 

 Sr.ª Fernanda Teixeira - a Sr.ª Presidente respondeu dizendo que não é preciso 
esperarem-na à porta porque quando atende as inscrições é recolhida informação e depois 
passa o assunto para os Srs. Vereadores, se for o caso de competências delegadas. 
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Lamenta que esta situação tenha acontecido e o Sr. Vereador tem dados sobre a situação. 
Referiu que vai analisar todos os dados que forem recolhidos, que os trabalhadores são 
solícitos e as situações se resolvem. Do que sabe, a D. Fernanda não será a proprietária 
do espaço e não tem contrato de arrendamento, e assim a Câmara não poderá dar 
documentos a quem não é proprietário. No intervalo falará com a D. Fernanda. 
A D. Fernanda confirmou que não é proprietária mas tem uma declaração da pessoa que 
tinha o contrato de arrendamento. Depois dará mais informações particularmente. 
O Sr. Vereador Carlos Caetano referiu que aquilo que está em causa é a propriedade do 
espaço. 
Seguiu-se uma troca de palavras com a munícipe, tendo a Sr.ª Presidente referido que 
depois falarão pessoalmente. 

 

 Sr. Júlio Rosa – relativamente ao parque da Mobil o Sr. Vereador informou que havia 
intenção de fazer obras naquele espaço. Como essas obras não vão ser feitas terão que 
ser feitas outras, que irão englobar a manutenção das árvores. 
Sobre a vala irá analisar. 
Agradeceu o alerta sobre os restos das obras da casa. 
Em relação aos acessos ao Imagran informou que já foi aqui aprovada a repavimentação 
da Rua João Pereira Venâncio e outras ruas adjacentes, que engloba os referidos 
acessos. 
Rua das Pexinas – a Câmara vai intervir lá, no estrangulamento, mas vai ver se a 
toponímia está englobada e se está prevista a colocação da placa. Se não estiver vai-se 
prever. 
Acesso à sala de reuniões – não percebe a razão do sucedido. 
 

 Sr. Joaquim Andrade – o Sr. Vereador referiu que apresentou uma lista de assuntos 
antigos, que traz aqui regularmente, em alguns casos tem razão mas noutros poderá não 
ter, e não será por andar a insistir que as coisas se fazem e são como diz. Contudo, tomou 
em boa nota as suas observações, e referiu que para si é sempre persona grata, aqui e em 
qualquer lugar. 
A Sr.ª Presidente informou que vai recolher toda a informação e responder por escrito. 

 
 
 



 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que pediram para intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os presentes, e tendo em conta 
que enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da mesma: 
  

“1.     Sobre a munícipe D. Fernanda, gostaria de saber qual o documento que pediu? É 
licenciamento ou apenas uma carta de conforto? 

  
2.     Numa reunião anterior abordei as questões de segurança no concelho, referindo-me ainda às 
particularidades da segurança nas aldeias. Abordei ainda a questão da necessidade de criação do 
Conselho Municipal de Segurança. Houve alguma diligência sobre esta matéria?” 
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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: 

  
“Sobre a intervenção dos munícipes, gente responsável, que agradeço a vinda à reunião de 
Câmara, pois é um bom processo de cidadania, agradeço por terem vindo, fiz alguns comentários, 
entre os quais: 

 O que refere a munícipe D. Fernanda Teixeira, é evidente que falamos dum projeto no 
âmbito cultural e turístico. A questão que se coloca à Câmara é se queremos fazer ou não. 
Dizem que este processo ainda não chegou à Presidente e ao vereador Caetano do 
pelouro e que só agora vamos analisar, mas a munícipe diz que foi em março que pediu e 
só agora é que se informa a munícipe que vão analisar. 

 Os munícipes Júlio Rosa e Joaquim Andrade, há muito intitulados provedores da cidade, 
tal é o interesse e o alerta de assuntos. Como exemplo falam do estado do Parque da 
Mobil, a falta da poda, a iluminação e os passeios, o vereador Caetano agradece os 
alertas, mas os munícipes andam a alertar há muito e nada acontece, como refere o Sr. 
Andrade que pede respostas a assuntos que apresentou há anos. 

   
1.    FELICITAÇÕES 
 

1.    Felicitar a marinhense Inês Rodrigues, investigadora em pós doutoramento do Centro de 
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, foi agraciada com menção honrosa na 28.ª edição 
do Prémio Victor Sá de História Contemporânea 2019, com a obra Espectros de Batepá: Memórias 
e narrativas do Massacre em 1953 em São Tomé e Príncipe. O anúncio foi feito pelo Conselho 
Cultural da Universidade do Minho. 
2.    Felicitar o ACM por ter passado aos oitavos de final da taça de Portugal em futebol. Há 35 
anos que o marinhense não chegava a esta fase, e relevar que estão entre os 16 clubes nacionais. 
Votos para que no sorteio de amanhã calhe cá em casa um clube de topo. 
  
 

2.    MUNICIPES 
 

2.1  Sobre o canil junto aos estaleiros, já inúmeras vezes aqui temos falado dos problemas que a 
APAMG tem com este canil. Um dos problemas mais graves são as fossas. Os voluntários com o 
seu enorme altruísmo vão-se escravizando no despejo das fossas, sobretudo quando chove e 
inunda o espaço dos animais. A direção da APAMG envia pedidos e alertas sistematicamente para 
o responsável da Câmara, o vereador Caetano, explicam até o que acontece quando não se 
despejam ou mesmo quando hipoteticamente se diz que são despejados e tal não acontece. 
Se fosse eu fazia um programa de despejo das fossas, com uma cadência que não deixasse as 
fossas entornarem, e sobretudo colocava alguém responsável pela fiscalização do despejo. 
Vereador Caetano, porque não resolve o problema destas pessoas que só procuram que os 
animais tenham dignidade? De que vale dizer que conhece o problema, que está muito 
preocupado, se continuamos sempre a constatar o mesmo. Diga-nos que limitação tem para que 
não se ajude estes voluntários a ajudar a cuidar dos animais. 
  
2.    São conhecidas as dificuldades desta Câmara em gerir as concessões e os problemas que 
temos visto, desde a Cafetaria d’arte, o Poeiras, o Bambi e hoje vou falar do bar do Parque 
Mártires do Colonialismo. 
Com a chuva dos últimos dias, foi ver a água a jorrar do teto caindo em cima do balcão e dos 
equipamentos elétricos. A Câmara é proprietária do edifício, como é possível um concessionário 
trabalhar nestas condições. Mas se pensam que foi agora, estão enganados porque, como foi dito, 
infelizmente está assim desde a última tempestade de há um ano, e nessa altura acabou por 
destruir o resto. 
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Se fosse eu considerava os concessionários como uns parceiros e acompanhava as suas 
dificuldades, resolvendo os problemas inerentes à Câmara, de modo a poder exigir que os 
concessionários também cumpram o assumido. 
Quanto ao executivo permanente, questiono o que pensam fazer? 

  
2.3  As poucas obras nesta terra andam devagar, devagarinho e algumas até param. Vou falar da 
ciclovia que irá passar junto à zona desportiva, mais propriamente em frente ao Minipreço. Há 
meses que esta obra iniciou, abriram buracos, colocaram montes de terra e, subitamente, os 
trabalhadores desapareceram e a obra parou. 
O que aconteceu? Os munícipes que por ali passam diariamente, como é o meu caso, questionam 
porque ficou mais uma entrada na Marinha naquele estado? 

Este é mais um caso a juntar a muitos com que nos temos deparado, elaboram-se os projetos, as 
empreitadas são adjudicadas, e só depois de estar em obra é que se deparam com problemas. Já 
assim foi, por exemplo, no esquecimento duma parede na escola da Moita, no Centro de Saúde, 
na Creche da Ivima, na cantina da escola da Embra. 
Se fosse eu, preocupava-me em fazer uma avaliação rigorosa aos trabalhos a realizar e fiscalizava 
os projetos convenientemente antes de coloca-los a concurso e adjudicar as obras. 
Sobre a ciclovia, o que me dizem é que quando já estavam a construir, deparam-se com uns 
eucaliptos no espaço por onde tem de passar a ciclovia !!! Mas fizeram um projeto e não viram que 
os eucaliptos já ali estavam? Ou será que os eucaliptos foram lá colocados já depois da obra estar 
em andamento?” 
 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra cumprimentou todos os presentes na sala e em casa e referiu o 
seguinte: 
 

 Munícipes: disse à D. Fernanda para continuar e não desistir, porque o espaço é 
merecedor de ser renovado. Da parte da CDU terá todo o apoio, assim como também o Sr. 
Júlio e o Sr. Andrade, cuja colaboração agradeceu. 

 Percurso da TUMG Vieira/Praia – o percurso da Praia para a Vieira só no final é que vai ao 
centro da Vieira, pelo que propõe que seja alterado. Assim, quando vem da Praia deve ir 
logo para o centro da Vieira e só depois é que deverá ir aos locais limítrofes, porque quem 
quer resolver os problemas no centro leva cerca de 50 minutos a lá chegar porque primeiro 
vão a esses locais. Deixa esta proposta à consideração. 

 Estado das instalações da APAMG – também trazia o assunto para falar sobre o canil 
porque sabe o que é a dificuldade de fazer este trabalho de despejo das fossas. Louva a 
ação dos voluntários, pelo seu trabalho e também por esta situação. 

 Manter os colaboradores motivados – correu no meio das redes sociais um comentário, 
entre muitos outros, de alguém que pertence aos quadros a dizer que se precisam de 
ideias iluminadas, e estar a ameaçar uma trabalhadora deste município por alguém que 
ocupa um lugar político é grave e um atropelo à democracia. Não se pode admitir Sr.ª 
Presidente, não estamos no antes do 25 de abril! Aconselha a Sr.ª Presidente a rever as 
pessoas com quem trabalha. 

 Primeiras descargas do Rio Lis – na sua opinião o lixo deve ser retirado de imediato e não 
esperar pelas nortadas. 

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

 D. Fernanda – não sabe qual o projeto, mas lamenta que tenha de vir aqui à reunião 
pública para ser ouvida. Espanta-a a resposta da Sr.ª Presidente, que é lamentável, a dizer 
que toda a gente tem o seu número, e com certeza que a culpa será da munícipe. 
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A informação não chegou à Sr.ª Presidente, pelo que terá que analisar o que se passou 
assim como a necessidade de múltiplos documentos. Tem que se rever a situação, que é 
recorrente. 

 Sr. Júlio e Sr. Andrade - algo vai mal para que continuem a vir à Câmara pedir sempre a 
resolução dos mesmos problemas. 

 Já houve reunião do Conselho Municipal de Educação? 

 O que se passa com a cantina da Embra? E o que se passa realmente com a dita parede 
que impede o avanço das obras? Os pais estão descontentes e as crianças não podem ir à 
chuva comer ao SOM. 

 Crianças que não têm acesso às AAAF’s porque os pais estão desempregados – falou 
com uma mãe, já falou com a Sr.ª Vereadora Célia, e se a sala existente não chega para 
todos então que se crie mais uma sala. Foi-lhe dito que a prioridade é para as crianças que 
têm os pais empregados. Não concorda, até porque as AAAF’s não são só para deixar as 
crianças. Ali adquirem-se competências.Tem que se resolver a situação, e se a sala não 
chega que se abra mais uma sala na Embra. 

 Concursos – BAM, o que se passa? Para os serviços urbanos, para o aprovisionamento? 
Algo vai mal nesta casa com os concursos. Não conhece os procedimentos, mas as 
pessoas não são notificadas, é-lhes dito apenas para estarem atentas à internet, a não ser 
aquelas que recebem um telefonema. Não compreende e nem quer pensar que haja aqui 
outros contornos. 

 Inquérito instaurado sobre as águas balneares – recordou que o assunto veio a uma 
reunião extraordinária, seria por isso urgente, mas foi retirado em 24/06/2019 e até hoje 
nada sabe. 

 Selo de qualidade da ERSAR para a água de consumo humano – lamenta que a CMMG 
não conste em nenhum dos critérios, especialmente na qualidade da água. Era aqui que 
gostaria de ver a CMMG nos lugares cimeiros e não na eficiência financeira. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

 Referiu que algumas das respostas irão ser dadas por escrito. 

 Concursos – disse que confia plenamente em quem está à frente dos serviços, no entanto 
a Câmara tem falta de recursos humanos. 

 Em relação às questões do pelouro da Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que tomou 
nota e depois transmitirá. 

 Cantina da Embra – o Sr. Vereador responderá, assim como a questão da colocação do 
contentor, porque não quer que as crianças sejam prejudicadas. 

 Sobre as AAAF’s terá que ver. 

 Sobre as redes sociais, referiu que não perde tempo com isso. 

 Agradeceu ao Sr. Vereador Álvaro Letra a proposta de alteração do percurso da TUMG, 
pois trata-se de uma boa sugestão. 

 Referiu ainda que na Vieira também vão acontecendo coisas boas, como é o caso da obra 
da Rua do Mirante.  

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

 Questões do Sr. Vereador Aurélio – referiu que tem um novo slogan, o “se fosse eu”, mas 
não se pode prometer tudo, porque há regras e procedimentos a cumprir. Referiu ainda 
que achou curiosa essa mudança na forma de estar. 
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 Canil – só se resolve quando for demolido e retirado daquele local, porque não tem 
condições. Mas até lá tem que se ir resolvendo a situação, que ocorre sempre que chove 
muito e aos fins-de-semana, que é quando as fossas não são despejadas com 
regularidade. Agora o despejo está a ser feito três vezes por semana, mas já foi pedido 
para ser reforçado esse número de vezes. 

 Ciclovia ao longo da Av.ª José Vareda, frente ao Minipreço – este projeto e um outro estão 
parados para se avaliar se se cortarão algumas árvores, todas ou nenhumas. É por isto 
que a obra está parada. Está a ser avaliado, para que haja o mínimo dano possível para a 
natureza. 

 O Sr. Vereador Álvaro apresentou aqui uma sugestão para a linha da TUMG na Vieira, que 
foi criada, tal como foi dito na altura, para poder vir a ser melhorada e ajustada às 
necessidades. Vai olhar com cuidado para a sugestão. 

 Limpeza da praia – vai ter em conta o alerta. 

 Cantina da Embra – o assunto consta do ponto 23 da reunião de hoje e nessa altura vai-se 
falar sobre a parede. Se for aprovado o ponto a obra continua. Já foi estudada a 
possibilidade da compra do contentor e o Arqt.º Miguel esteve a ver essa situação. Dada a 
proximidade do SOM criou-se ali uma boa estrutura, a preocupação é a passagem da 
estrada pelas crianças e por isso vai-se adquirir o contentor, tem ali o projeto, que pode ser 
consultado pelos Srs. Vereadores. 

 Qualidade ERSAR – não viu a lista, mas é pena a CMMG não o ter obtido porque nos dois 
últimos anos tivemos. 

 
 
A Srª. Presidente respondeu às seguintes questões: 
 

 Sobre a questão da segurança de proximidade referiu que está a trabalhar com a PSP na 
proposta de colocação de videovigilância em locais da cidade considerados mais 
problemáticos. Em relação à proposta apresentada pela Sr.ª Vereadora Ana Monteiro disse 
que ainda não teve oportunidade de falar com a PSP e também terá que ser falada com a 
GNR. 

 Inquérito das águas – a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho lembrou que a Sr.ª 
Presidente ainda não respondeu. A Sr.ª Presidente disse que vai ver. 

 

 O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que já se iniciou o processo de recenseamento 
dos cavalos. A comunidade da Embra já está feita, correu bem e com boa colaboração. 
Foram recolhidos alguns cavalos que necessitavam de tratamento e que já foram 
encaminhados. 

 

 Concessões – relativamente ao café do Parque Mártires, e ao facto de chover lá dentro, a 
Sr.ª Presidente informou que tem o processo no jurídico e que hoje mesmo se vai realizar 
uma reunião com o concessionário. 

 
 

 O Sr. Vereador Aurélio Ferreira pediu para fazer mais um FELICITAÇÃO. 
 

A Sr.ª Presidente disse que é ao ACM e que foi ela própria que deu as felicitações, em 
nome da CMMG. 
 

O Sr. Vereador Aurélio Ferreira recordou que há mais de 35 anos que o ACM não era 
apurado nas meias-finais da Taça de Portugal. 
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A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho também subscreveu a felicitação ao ACM, que já 
deu pessoalmente, e felicitou ainda o André Barros, nomeado para um prémio em 
Hollywood, na área da música. 
 
A Sr.ª Presidente disse que está a ver se se consegue criar uma gala para homenagear 
os marinhenses que se distinguem e enchem de orgulho a terra. 
 

Aproveitou ainda para felicitar a realização do Congresso da Cefamol e a criação do 
Parque de Ciência e Tecnologia. 

 
 
 



 
 

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 11:05 horas às 11:30 horas. 
 

A Sr.ª Vereadora Célia Guerra chegou à reunião após o intervalo. 
  
 



 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
 
 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

 
 
1. Aprovação da ata n.º 21, da reunião ordinária do dia 12 de agosto de 2019 

 
1043 - Presente a ata n.º 21, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 12 de 
agosto de 2019, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções da Sr.ª 
Vereadora Alexandra Dengucho e do Sr. Vereador Aurélio Ferreira, por não terem estado 
presentes na reunião. 
 
 

2. Aprovação da ata n.º 22, da reunião extraordinária do dia 22 de agosto de 2019 
 

1044 - Presente a ata n.º 22, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 22 de 
agosto 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. 
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Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção do Sr. Vereador 
Aurélio Ferreira, por não ter estado presente na reunião. 
 
 
3. Aprovação da ata n.º 23, da reunião ordinária do dia 02 de setembro de 2019 

 
1045 - Presente a ata n.º 23, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 02 de 
setembro 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 unanimidade. 
 
 
4. 1ª Adenda ao Contrato Interadministrativo de Cooperação entre o Município da Marinha 
Grande e o Instituto dos Registos e do Notariado 
 
A Sr.ª Presidente explicou que houve uma alteração do projeto e esta alteração ao contrato é uma 
salvaguarda da Câmara para qualquer eventual alteração da verba, que será assumida pelo IRN. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“O IRN quer transferir em 2019 o montante do custo da obra (400.000€), mas que ainda nem foi 
iniciada. Mais uma obra adiada, sem se saber a data da sua realização, no entanto a Câmara já vai 
ficar com o dinheiro da obra em sua posse.” 
  
A Sr.ª Presidente confirmou e disse que assim a Câmara fica salvaguardada e tem a certeza que 
a obra é feita. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira perguntou para quando ficou a calendarização da obra. 
 
A Sr.ª Presidente informou que o projeto foi alterado e só chegou a semana passada. A Câmara 
tem que fazer uma consulta ao mercado, reunir todos os dados, aprovar aqui o projeto e lançar o 
concurso, o que já será em janeiro/2020. O prazo é o que resultar de todos estes procedimentos. 
 
 
Seguidamente foi votada a seguinte proposta: 
 
1046 - Considerando que: 
 
O Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, IP), é um instituto público integrado na 
administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa, que tem por missão 
executar e acompanhar as políticas relativas aos serviços de registo, tendo em vista assegurar a 
prestação de serviços aos cidadãos e às empresas no âmbito da identificação civil e do registo 
civil, de nacionalidade, predial, comercial, de bens móveis e de pessoas coletivas, bem como 
assegurar a regulação, controlo e fiscalização da atividade notarial; 
 
O Município da Marinha Grande é uma autarquia local que visa, nos termos constitucionais, a 
promoção e defesa dos interesses próprios dos marinhenses; 
 
O Instituto dos Registos e do Notariado I.P. presta um serviço aos cidadãos e munícipes, 
nomeadamente aos marinhenses; 
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No quadro do Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de novembro, e em particular nos termos do artigo 
8.º do mesmo diploma, o legislador, em sede de processo de descentralização de competências, 
previu que “os órgãos municipais e das entidades intermunicipais podem cooperar em outras áreas 
da justiça, para além das previstas no presente decreto-lei, através da celebração de contratos 
interadministrativos com a Administração direta e indireta do Estado”. 
 
Em 28 de maio de 2019 as partes celebraram um contrato respeitante à melhoria das condições da 
conservatória sita naquele município; 
Em face da natureza jurídica das entidades, importa estabelecer a possibilidade de adiantamento 
do valor a pagar pelo IRN I.P., a fim de existir o suporte financeiro necessário para avançar com a 
obra; 
 
O IRN I.P. propôs a celebração da 1ª Adenda ao Protocolo, que se anexa, dando-se por 
integralmente reproduzida; 
 
A Câmara Municipal, depois de apreciar a questão, deliberou, ao abrigo da competência 
prevista na alínea r) do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atua, 
aprovar a 1ª Adenda ao Contrato Interadministrativo de Cooperação entre o Município da 
Marinha Grande e o Instituto dos Registos e do Notariado ao abrigo do artigo 22º-A da Lei 
73/2013, de 3 de setembro, na redação da Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, bem como do 
artigo 8º do Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de novembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

 
5. Resumo de Tesouraria do dia 19 de novembro de 2019 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia dezanove de novembro de dois mil e 
dezanove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
16.356.778,99€ (dezasseis milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e oito 
euros e noventa e nove cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
6. Proposta de Documentos Previsionais para o ano de 2020: Grandes Opções do Plano, 
Mapa de Pessoal e Orçamento 
 
A Sr.ª Presidente explicou sumariamente os documentos presentes e solicitou a presença na reunião 
da Dr.ª Sandra Paiva, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, que prestou os esclarecimentos 
técnicos e respondeu às questões colocadas pelos Srs. Vereadores. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que fizeram uma reunião para discussão deste documento e englobaram as 
ações sugeridas pelos Srs. Vereadores da CDU e também foram incluídos os pontos indicados pelo 
MpM no seu e-mail. 
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Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
Demos uma nota de reconhecimento pelo trabalho de elaboração dos documentos previsionais 
para o ano 2020: Grandes Opções do Plano, Mapa de Pessoal e Orçamento. Salientámos o 
esforço realizado (com melhorias significativas quando comparado com anos anteriores) por todos 
os dirigentes e trabalhadores que produziram informação para o documento, em especial a Divisão 
Financeira. 
  
Uma primeira constatação fazer é sobre do exercício durante este ano 2019. Para este ano 2019 
esta Câmara tinha para investir em obras mais de 16 M€. Até 31 de outubro executaram menos de 
17%, ou seja, quando estão passados mais de 80% do ano, devia ser esta a percentagem 
executada, e apenas investiram 1/5 do que tinham orçamentado 

  
Alguns dados da proposta do orçamento apresentado: 
- TODAS as obras relevantes neste orçamento vêm de anos anteriores e são exigidas há muito 
pela população. Também estavam previstas para 2019 e transitam para 2020 por incapacidade de 
execução. Sejam obras do PEDU e fundos comunitários, sejam obras de substituição do Estado 
Central ou obras com anos de atraso 

Ou seja, não há nada de novo neste orçamento de 2020 

- Deixam de fora obras estruturantes para o futuro da nossa terra, como seja o desenvolvimento e 
ampliação da zona industrial em todo o terreno da Camara, a criação de variantes que retirem o 
maior tráfego do centro (sobretudo os camiões), a criação de novos equipamentos sociais 
(envelhecimento, toxicodependência, prostituição, deficiência, juventude), um pavilhão multiusos, 
um plano de reabilitação do centro tradicional, um Parque TIR, etc. 
- Outras obras fundamentais vêm em todos os orçamentos dos últimos anos, como a reabilitação 
da adutora dos Altos Picotes-Marinha Grande, a Piscina, o Mercado, o Parque TIR, saneamento e 
águas residuais em todo o concelho, 
- Não existem praticamente valores definidos para o turismo e para a sua promoção.  
- Não está planeado cumprir o compromisso assumido diretamente com os munícipes de 
concretizar as obras dos Orçamentos Participativos dos últimos anos. 
- Todos os impostos pagos pelos munícipes aumentam, com realce para impostos diretos (IMI, 
IMT, derrama, IUC) que crescem mais 7%, chegando quase aos 9 milhões de euros 

- Neste orçamento, comparado com o orçamento do início do mandato, as despesas com pessoal 
crescem 1,5 milhões de euros, correspondendo a um aumento de 30% em salários. No entanto, 
este aumento não significou uma melhoria nos serviços prestados aos munícipes. 
- Colocámos ainda uma dúvida quanto ao número de lugares a criar no mapa de pessoal, o total do 
mapa detalhado não é coincidente com o número total apresentado no quadro síntese. 
  
Nestas circunstâncias não há como não votar contra, com a declaração de voto anexa.” 
 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra referiu que louva o trabalho da equipa da Dr.ª Sandra Paiva, tendo em 
conta a dimensão do espaço onde trabalham. 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente foi respondendo às questões levantadas pelo Sr. Vereador Aurélio, 
nomeadamente a inscrição no orçamento das obras que vêm de trás, o aumento da despesa com 
pessoal, consequência do aumento do número de trabalhadores com a admissão dos precários. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano abordou a questão da execução orçamental neste momento, 
referindo que falar agora de percentagens não corresponde à realidade, uma vez que aquilo que conta 
é a execução física e esta decorre até ao fim do ano.  
A Sr.ª Presidente completou a informação, enumerando o ponto de situação de algumas obras e o 
empenho do executivo em resolver os problemas com que se vai deparando. 
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Tendo em conta que não havia mais questões, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte 
proposta: 
 
1047 - Nos termos do ponto 2.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, apresenta-se a proposta de 
Documentos Previsionais do Município da Marinha Grande para o ano de 2020, constituída pelas 
Grandes Opções do Plano, Mapa de Pessoal e Orçamento. 
 
De acordo com o artigo 28.º, n.º 4 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, o mapa de pessoal deve 
acompanhar a proposta de orçamento. 
 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O PERÍODO DE 2020-2023 
 
Presente proposta das Grandes Opções do Plano, constituída pelo Plano Plurianual de 
Investimentos e pelo Plano de Atividades Municipais. 
 
Presente proposta do Plano Plurianual de Investimentos do Município da Marinha Grande com um 
total de financiamento definido de 10.874.864,60 € para o ano de 2020, 5.335.992 € para o ano de 
2021, 25.000 € para o ano de 2022 e com um financiamento não definido de 14.277.549,47 €. 
 
Presente proposta do Plano de Atividades Municipais do Município da Marinha Grande com um total 
de financiamento definido de 11.586.481 € para o ano de 2020, 12.112.376,17 € para o ano de 2021, 
7.809.089,89 € para o ano de 2022, 3.541.247 € para o ano de 2023 e com um financiamento não 
definido de 621.700 €. 
 
Colocado o documento a votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido, foi o mesmo 
aprovado, e nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, foi deliberado submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal, 
conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º, do mesmo diploma. 
 
 
MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2020 
 
Presente proposta de mapa de pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande, elaborada nos 
termos do artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual. 
  
Colocado o documento à votação, que aqui se dá por integralmente reproduzido, e em cumprimento 
do disposto no artigo 29.º, n.º 4 da LTFP, conjugado com o artigo 3.º, n.º 2, alínea a) do Decreto-Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual, e artigo 33.º, n.º 1 alínea ccc) do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, foi deliberado submetê-lo a aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea o) 
do n.º 1 do artigo 25.º deste último diploma. 
 
 
ORÇAMENTO PARA 2020 
 
Presente proposta do Orçamento do Município da Marinha Grande para o ano de 2020, num total de 
29.994.398 € procedendo-se à sua análise e discussão. 
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Colocados os documentos à votação foram os mesmos aprovados, e nos termos do disposto 
na alínea c) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
foi deliberado submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal, conforme previsto na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 25.º, do mesmo diploma. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor, 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores da CDU e 2 votos contra dos Srs. Vereadores do MpM. 
 
Os Srs. Vereadores da CDU, Alexandra Dengucho e Álvaro Botas Letra, proferiram a 
seguinte declaração de voto: 

 “O orçamento que nos foi apresentado pelo PS, não é mais do que um documento de 
continuidade, que propõe um conjunto de obras cuja importância para o concelho todos sabemos, 
mas que vêm transitando de orçamento para orçamento sem que sejam executadas.  

Aliás o problema deste executivo do PS não é a promessa orçamentada de investimentos 
essenciais para o concelho, mas sim a sua incapacidade em executar o que sucessivamente nos 
tem vindo a propor, ano após ano, orçamento após orçamento. Não colhe virem sistematicamente 
dizer-nos que se não fazem, é porque a oposição não deixa. Trata-se de uma desculpa do PS que, 
usada amiúde, visa apenas esconder a incapacidade de execução de que, desde o início deste 
mandato, tem dado evidentes mostras. Os sucessivos orçamentos que aqui têm sido aprovados 
mercê da nossa abstenção, torna o argumento de obstrução por parte da oposição uma mentira 
com a qual, certamente, não voltarão a enganar os nossos Munícipes! 
 Estamos certos que os Munícipes, na altura certa, saberão perceber que este Executivo 
muito promete mas, infelizmente, pouco faz! Querem provas de que assim é?  

Basta ver a execução orçamental ao nível do investimento do orçamento de 2019, para 
facilmente se concluir que, até Outubro de 2019, a execução não chegava aos 20% (cerca de 
17%), o que é manifesta e irrisoriamente pouco… É, de facto, uma vergonha, esta baixíssima taxa 
de execução do orçamento – uns míseros 17%, repete-se – sobretudo para quem afirma ser 
capaz, e para quem apregoa, de forma arrogante e longe da verdade, que este é o melhor 
Executivo Permanente de todos os tempos… 

É tempo, pois, deste fraco executivo PS, ter a humildade de assumir as suas 
incapacidades e a sua manifesta incompetência e, no mínimo, dar ouvidos à Oposição!  

Desde sempre a CDU tem priorizado 3 aspetos que reputa de fundamentais para elevar a 
qualidade de vida dos Marinhenses (para além de outros, naturalmente, que são também 
importantes e cuja execução não fica beliscada por aqueles dada a boa situação financeira 
existente, podendo haver concomitância na sua execução, assim houvesse competência para tal): 
1º O Saneamento 
Na nossa perspectiva, não há qualidade de vida numa comunidade desenvolvida como se 
pretende que a nossa seja, sem que a sua cobertura por uma boa rede de saneamento esteja 
concluída, cobrindo todo o Concelho. Fossas em pleno século XXI? Acabemos com esta vergonha.  
2º Rede de água 
É conhecida a possibilidade iminente de que a rede de distribuição em alta a partir da adutora dos 
Altos Picotes possa entrar em colapso. As sucessivas rupturas são disso um bom exemplo! Logo, 
o investimento nesta área é tão, mas tão necessário, que é confrangedor que o executivo do 
Partido Socialista, não o entenda da mesma forma que nós. 
3º Desenvolvimento da Zona Industrial 
Somos, reconhecidamente, um concelho com uma enorme pujança industrial que nos leva a ser o 
2º concelho mais exportador do País. Por isso, e para a CDU, é essencial o alargamento e 
investimento na Zona Industrial, tal como a criação e alargamento de outras Zonas Industriais pelo 
concelho, aumentando o poder de atracção de novas unidades industriais.  
Mas as necessidades de investimento não se ficam por aqui, como todos sabemos.  
Temos necessidade de um novo mercado, de uma piscina, de um pavilhão gimnodesportivo na 
Marinha e de um na Moita, de continuar a investir no melhoramento do Centro de Saúde e estar  
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atentos à qualidade da saúde no concelho. Temos necessidade de melhorar as nossas escolas, as 
nossas estradas e ruas (então na Moita, tão esquecida por este Executivo, nem se fala…), de 
aproveitar novos espaços para o Centro Intermodal, de dar caminho, discutindo, sobre o que se 
deve fazer do património edificado da FEIS, de analisar e discutir o que vai ser o Parque do 
Engenho, (preocupando-nos as notícias de que vai ser entregue à exploração privada). 
Precisamos das variantes! É uma tristeza assistirmos ao imenso trânsito de camiões no centro da 
nossa cidade sem solução à vista… 
É preciso um maior investimento no Turismo, já que nos parece que somos o único concelho deste 
País em “contra-ciclo”. Temos condições ímpares para sermos uma referência nacional em termos 
Turísticos, aproveitando as nossas belas praias e o que sobrou da nossa Mata (que continua por 
limpar e ao abandono), mas não se vislumbra estratégia, infelizmente, para o desenvolvimento 
turístico.  

A CDU tem feito propostas para a resolução destas questões e a tudo isto a CDU estará 
atenta e aberta á discussão, para que possamos tornar a nossa terra, a cada dia que passa, mais 
atrativa, mais desenvolvida e mais apetecível para que aqui se viva. 

Há tanto para fazer que só lamentamos que quem deve executar o não saiba fazer.  
Mas esperemos que arrepiem caminho!  
Deixando-se de desculpas, esperamos que este Executivo e o PS que o suporta assuma 

com coragem as suas incapacidades e inverta a trajetória de incompetência, arrogância e 
sistemático confronto com a Oposição e se preocupe, ao invés, com o desenvolvimento estratégico 
do nosso concelho! 

Deixem-se de prosápias e desculpas de mau pagador, deixem-se de propaganda 
enganosa, em que o executivo e o partido que o representa, o PS, são fortes, usando para isso, de 
forma vergonhosa, os meios de comunicação da Câmara, pagos por todos os Munícipes!  

Neste Orçamento para 2020 notamos que, ainda que com valores não muito significativos 
como seria desejável e necessário, o investimento no saneamento é, relativamente ao total que se 
propõem investir, cerca de 11,1% do total. Não seria um valor relativo muito baixo se o orçamento 
tivesse um valor absoluto maior, mas é uma exigência da CDU que foi acolhida embora de forma 
mitigada. 

Também o investimento na adutora dos Altos Picotes, com 3,8% do total do investimento 
proposto, embora mostrando alguma preocupação com esta área, em termos absolutos, não nos 
parece muito significativo, mas é um primeiro passo, sendo certo que também foi acolhida esta 
preocupação da CDU. 

Para a Zona Industrial, não se prevendo, infelizmente, o seu alargamento, estão previstos 
7% dos valores propostos e admite-se que, com o investimento futuro a definir, possa chegar a 
valores mais elevados. 

Outros investimentos (novamente propostos), como a requalificação do Centro de Saúde, o 
Centro Escolar da Várzea, a Creche na Ivima, a cantina da Embra e a instalação das 
Conservatórias no Atrium, merecem a nossa atenção e serão obras bem-vindas assim haja 
capacidade para as executar. Acresce que foi incluído, entre outros e por proposta da CDU, o 
estudo para a reabilitação da Rua 25 de Abril na Vieira de Leiria, que reputamos também muito 
necessária.   

Vamos, pois, continuar na expectativa que, de uma vez por todas, executem o que 
prometem, não usando a oposição como arma de arremesso face à incapacidade de gerir de forma 
competente os destinos do concelho.  

Não inviabilizando o presente orçamento com o nosso voto de abstenção, estamos a 
colocar, mais uma vez, o superior interesse do Concelho e dos nossos Munícipes acima de 
qualquer outra questão, estamos a provar que, mais uma vez, não pode colher o argumento de 
que não trabalham porque a Oposição não deixa!  

Mas não deixamos aqui de afirmar, alto e bom som, que continuaremos atentos, 
denunciando os erros de gestão, a incompetência e a inércia de que este Executivo do Partido 
Socialista tem vindo a dar evidentes mostras! 

 Meus senhores, executem e deixem-se de desculpas.” 
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Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“Um orçamento deveria ser um documento fundamental para a vida do município. Ser rigoroso e 
concreto, e basear-se numa orientação estratégica, com um diagnostico assertivo, discutido e 
aprovado, numa visão de médio/longo prazo, em que a lista de despesas e investimentos se 
relacionassem com o mapa da estratégia, de modo a que as decisões tomadas fossem as mais 
corretas com vista à satisfação das necessidades dos munícipes. 
 
No seguimento dos anteriores, o orçamento 2020, incluirá as despesas fixas com pessoal, a 
gestão corrente e alguns investimentos que são, maioritariamente, uma cópia do ano anterior, com 
um volume significativo de obras que, estando previstas, não se realizaram.  
 
De que vale escrever no próximo orçamento 11 milhões de euros para investimento se, no deste 
ano, têm disponíveis mais de 16 milhões e até agora só executaram 2,6 milhões? TODAS as obras 
relevantes neste orçamento vêm de anos anteriores e são exigidas há muito pela população. 
Também estavam previstas para 2019 e transitam para este ano por incapacidade de execução. 
Senão vejamos: 
 

a) Obras do PEDU e fundos comunitários: 
- Reabilitação de edifícios de habitação social 
- Reabilitação do espaço público do bairro de Casal de Malta e Praceta da Liberdade 
- Ciclovia no Troço Zona Desportiva à Estrada do Guilherme 
- Centro Escolar da Várzea – Requalificação e ampliação da atual EB e JI da Várzea, 
Marinha Grande 
- ALE - Fase 2 - ligação da Rua da Alemanha à Rua da Finlândia 
 

b) Obras de substituição do Estado central  
- Requalificação do Centro de Saúde da Marinha Grande – Protocolo com Administração 
Regional de Saúde do Centro,  
- Serviços de Registo e Notariado - Protocolo com o Instituto dos Registos e do Notariado. 
 

c) Obras com anos de atraso 
- Redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na Rua das Chedas - 
Vieira de Leiria 
- Construção de creche no antigo edifício da IVIMA 
- Reservatório e conduta adutora - Picotes 
  

Afinal não há nada de novo no orçamento de 2020. Então porquê aprová-lo? Se vierem a executar, 
em 2020, o que orçamentámos para 2019 seria uma proeza assinalável para este executivo. 
 
Como elemento estimativo, o orçamento permite incorporar todas as rubricas que se queira, as que 
se pretendem realizar e as outras, como usualmente se afirma “o papel aguenta tudo”. Já a 
qualidade dum orçamento avalia-se pelo seu desempenho, pela capacidade de executar o que 
planeámos. 
 
Desde o orçamento de 2014, que vimos insistindo no facto de a realização das obras não 
depender do orçamento aprovado, mas sim de quem tem capacidade para o executar. Também 
por esse motivo, o nosso sentido de voto foi sempre contrário à sua aprovação deste instrumento 
financeiro, com exceção do orçamento de 2018, onde demos o benefício da dúvida ao então novo 
executivo. Os orçamentos do executivo PS não são reais, são fictícios, disso é prova o número de 
modificações orçamentais que todos os anos ocorrem. 
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Tendo em mente que a taxa de execução da despesa de capital no ano passado por esta altura 
(31 outubro) era de apenas 23% e seguindo as boas práticas de que “só melhoramos o que 
medimos”, antes de analisar a proposta do orçamento 2020 apresentada pela Câmara, solicitámos 
ao executivo permanente o estado do desempenho do orçamento de 2019. Surpreendentemente, 
ou não, a taxa de execução nesta data ainda era mais baixa, atingindo uns míseros 17%. Ou seja, 
o investimento em obras incluídas no orçamento, está a menos de 1/5 do que era previsto para 
este ano. Lembramos que nessa data, estamos a mais de 80% do ano decorrido. 
 
Infelizmente para os marinhenses, há duas evidências comprovadas: comprova-se que estávamos 
certos, nos anos em que votámos contra o orçamento apresentado, e também se confirma que, 
com os mesmos ingredientes, entenda-se o executivo PS, obtemos os mesmos resultados. 
 
Desde o início do mandato que apresentamos propostas em todas as reuniões de Câmara, bem 
como no orçamento e na revisão, em função das carências estruturantes da cidade e das 
necessidades dos munícipes. Algumas (poucas) são tidas em conta, outras não são atendidas, 
muitas são colocadas no orçamento e não são realizadas. 
 
A Presidente, e os outros vereadores com pelouro, não compreendem a importância do orçamento 
aprovado e adulteram-no permanentemente (vamos na 17.ª modificação orçamental, com 
centenas de alterações). Deixam de fora obras estruturantes para o futuro da nossa terra, como 
seja o desenvolvimento e ampliação da zona industrial em todo o terreno da Camara, a criação de 
variantes que retirem o maior tráfego do centro (sobretudo os camiões), a criação de novos 
equipamentos sociais (envelhecimento, toxicodependência, prostituição, deficiência, juventude), 
um pavilhão multiusos, um plano de reabilitação do centro tradicional. Não existem praticamente 
valores definidos para o turismo e para a sua promoção. Outras obras fundamentais vêm em todos 
os orçamentos dos últimos anos, como a reabilitação da adutora dos Altos Picotes-Marinha 
Grande, a Piscina, o Mercado, o Parque TIR, saneamento e águas residuais em todo o concelho, o 
comprometimento para a revisão do regulamento dos apoios, mas não são realizadas. Neste 
orçamento nem está planeado cumprir o compromisso assumido diretamente com os munícipes de 
concretizar as obras dos Orçamentos Participativos dos últimos anos.  
 
Há anos que isto é assim. E não podem queixar-se dos munícipes, que, felizmente, vão 
conseguindo gerar mais riqueza e contribuindo com os seus impostos (só de impostos diretos são 
mais 7%, no total quase 9 milhões de euros). Neste orçamento de 2020, os impostos aumentam, 
ou seja, as empresas e os cidadãos “emprestam” cada vez mais dinheiro à Câmara, estes têm 
mais dinheiro para investir em obras e não revelam capacidade para o efeito. 
 
Desde o início do mandato, foram gastos mais de 1,5 milhões de euros em despesas com pessoal, 
correspondendo a um aumento de 30%. No entanto, este aumento não significou uma melhoria 
nos serviços prestados aos munícipes.  
 
Estamos perante um orçamento de continuidade, fictício e ilusório, em que muitas das rubricas (e 
milhões de euros) transitam de 2019 porque o executivo permanente, e o grupo que o acompanha, 
não conseguiu executar obras, demonstrando incapacidade para gerir a nossa autarquia. Este sim 
é o verdadeiro problema. 
 
Em suma, da análise dos documentos apresentados e do que foi executado em 2019, não se 
vislumbram quaisquer políticas de desenvolvimento económico e social, de educação, uma 
preocupação efetiva por uma política desportiva e de planeamento cultural, uma aposta na 
dinamização do comércio e promoção do turismo, um cuidado no planeamento e na organização 
da Câmara Municipal numa lógica de uma administração moderna, próxima dos cidadãos, e 
sobretudo não identificamos uma liderança e uma equipa capaz de pôr em prática um qualquer 
orçamento. 
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Por não corresponder a uma ambição de desenvolvimento para a nossa terra, que garanta uma 
efetiva melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e, fundamentalmente, porque a Presidente e a 
sua equipa já provaram que não têm capacidade para planear e executar as obras orçamentadas, 
votamos contra a proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano 2020.” 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Mais uma vez agradecer à CDU, apesar das considerações feitas, o não obstruir o normal 
funcionamento da Câmara ao permitir que o orçamento possa ter sido aprovado. 
Já não tinha esperança que o MPM viesse a aprovar este orçamento dado que o historial da 
reprovação, mais uma vez veio a ser confirmado. 
Não me revejo neste tipo de política uma vez que sempre contribui ao longo dos anos que tenho 
estado na Câmara pela aprovação dos orçamentos, quer tenham sido apresentados pelo PS ou 
pela CDU, por isso lamento que isto seja em permanência a política do contra levada a cabo pelo 
MPM. 
Quero também deixar aqui esclarecido que respeito todos os executivos que antecederam este 
mandato e que a todos, independentemente da sua força política, os tenho na maior consideração 
de dedicação à causa pública e do seu desempenho. Todos eles deixaram obra, e é por isso que 
Marinha Grande tem o desenvolvimento que tem hoje e é reconhecida pela sua qualidade e por 
tudo o quanto temos de bom. 
Relativamente à questão aqui levantada sobre o aumento do valor dos Recursos Humanos, mais 
uma vez clarifico o Sr. Vereador do MPM que o valor inscrito agora em orçamento tem a ver com o 
previsto aumento dos recursos humanos que está a ser feito através dos concursos de admissão 
de pessoal. 
É reconhecido por todos a necessidade da reorganização dos serviços com o acréscimo de 
divisões que naturalmente traremos de novo à Câmara, sendo uma das deficiências sentidas por 
todos nós como ainda aqui hoje foi referida. 
O Sr. Vereador Aurélio refere, com frequência, que fizemos duas reorganizações de serviços. 
Como já, por diversas vezes, expliquei que houve uma reorganização e uma ligeira alteração fruto 
da criação de subunidades que viemos a ver não se justificarem pela questão relacionada com a 
formação académica que à data da primeira proposta nós pensávamos ser diferente.  
Também nessa altura informei que estaríamos dispostos logo que houvessem recursos humanos 
suficientes ou que estivessem a decorrer os concursos de admissão de pessoal, traríamos durante 
este ano, uma proposta com a nova reorganização e o aumento de número de Divisões, o que 
fizemos e, como sabem, foi rejeitada. 
Relativamente às questões sobre o mercado ainda há poucos dias fizemos uma discussão 
alargada com o contributo do Sr. Presidente da Assembleia Municipal para encontrar a localização 
deste espaço, como é do conhecimento geral, por isso, vou limitar-me a não fazer mais 
observações sobre o mesmo. 
Foi referido não haver estratégia para dinamizar o Centro. Relembro que essa estratégia foi já 
assumida em execuções anteriormente realizadas e às quais queremos dar continuidade. 
Exatamente por isso adquirimos a Albergaria Nobre, no centro da cidade, para construção de uma 
residencial para estudantes universitários. 
Pretendemos no edifício da G.N.R. fazer uma residência para investigadores que se encontram no 
CDRSP e adquirimos a FEIS para criar uma centralidade, a que abriremos, tal como já aqui tem 
sido dito, a discussão para que se aponte a requalificação pretendida para aquele local. 
O projeto para o mercado, que anteriormente tínhamos proposto para a zona dos estaleiros, 
induzia também essa centralidade. No entanto, foi aberta a discussão e respeitámos uma anterior 
deliberação de câmara, para o local onde ele se encontra hoje, nas tendas. Tudo fizemos para 
viabilizar essa hipótese, porque também o estudo referia o local atual ou proximidade. 
Na senda da criação dessa centralidade trouxemos a reunião de câmara um projeto para a 
requalificação do Parque da Móbil, onde se pretendia implementar as acessibilidades que 
trouxessem as pessoas ao Centro.  
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É por isso que acho não haver justeza nas palavras quando nos dizem que não temos estratégia 
para o Centro da Cidade. 
Relativamente ao não cumprimento do orçamento foi elencada durante a explicação do mesmo, 
todos os dados que permitem verificar pelo cumprimento das obras que nele assumimos. 
Sabemos dar ouvidos à nossa população, sabemos dar ouvidos aos Srs Vereadores e é 
exatamente por isso que temos o maior volume de obras de saneamento que está a ser posto em 
prática. Eles estão previstos no orçamento e mesmo a questão sobre a Rua das Chedas, em 
Vieira, os Srs Vereadores também sabem, porque foi falado na última reunião de câmara, que se 
está na fase das cedências e que neste mandato se conseguiu a passagem da Estrada Nacional 
para Estrada Municipal para resolvermos esta questão. 
Altos Picotes - o Sr. Vereador Carlos Caetano tem, também, dado já explicações sobre isso. 
Zona Industrial e seu desenvolvimento - também durante o decurso das reuniões aqui demos as 
informações. 
Mercado, Piscina, também estão no ponto que todos conhecem. 
A Moita não está esquecida porque também tem tido grandes investimentos, e ainda há dias 
reunimos com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita e tudo faremos para ali poder criar 
uma nova centralidade. 
Relativamente ao Parque do Engenho, um dos edifícios foi classificado pelo Turismo para 
candidatura ao Programa Revive Natureza para que possa ser convertido e requalificado em hotel. 
No entanto, todos os outros edifícios serão alocados ao futuro Museu da Floresta. O Parque estará 
aberto para usufruto de quem ali queira entrar, uma vez que é um espaço público. É neste sentido 
que estamos a trabalhar. 
Estamos em permanência a querer cumprir tudo aquilo a que nos comprometemos. E este 
orçamento, a nova forma de o apresentar, reflete que as verbas inscritas estão de acordo com o 
mapa estratégico e com a própria avaliação que irá ser feita aos funcionários. 
Agradeço, mais uma vez, e por último, aos Srs Vereadores da CDU, dizendo-vos que estaremos 
sempre abertos à discussão e que, ao contrário da arrogância, somos humildes para perceber que 
só com a colaboração de todos podemos realizar as obras que a Marinha Grande tanto precisa. 
Queremos também executar o que está no nosso Plano de Atividades para que a população tenha 
as melhores condições de vida, e isso reflete-se, ainda, no valor dos apoios atribuídos às nossas 
Associações pelo relevo e respeito que lhes reconhecemos na sua dedicação e trabalho em prol 
do desenvolvimento do Concelho nas áreas culturais, desportivas e sociais.” 
 
Esta declaração de voto foi subscrita pelos Srs. Vereadores Carlos Caetano e Célia Guerra. 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
Relativamente à obrigatoriedade de aposição da sua assinatura nas centenas de folhas que compõem 
o Orçamento e afins, a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho emitiu a apreciação que se anexa à 
presente ata (Anexo 2). 
 
 
 



 
 

A Sr.ª Presidente interrompeu de seguida a reunião, das 13:30 horas às 14:30 horas, para 
almoço. 
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7. Autorização genérica prévia para a assunção de compromissos plurianuais 
 
1048 - Considerando que: 
 

a) A assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, 
incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, está sujeita a 
autorização prévia da assembleia municipal nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Lei 
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro; 

b) Os compromissos plurianuais são compromissos que constituem a obrigação de efetuar 
pagamentos em mais de um ano económico ou em anos económicos distintos do ano em 
que o compromisso é assumido (artigo 3.º, alínea b), da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro); 

c) A autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais pode ser dada, pelo 
órgão deliberativo, aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano, conforme artigo 
12.º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho; 

d) O artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, admite a 
assunção de encargos em mais de um ano económico; 

 
Atendendo a que: 
 

a) A autorização para a assunção de compromissos plurianuais relativa à reprogramação da 
execução de contratos administrativos já celebrados, não se traduz em novos encargos, 
mas na dilação de encargos já assumidos e em relação aos quais existe um vínculo 
jurídico cujo rompimento é suscetível de gerar o pagamento de indemnizações; 

b) Nos casos de reprogramação física e financeira de contratos administrativos em execução, 
é relevante a conformação do plano de trabalhos com a realidade física e que só após esta 
alteração se deve ter como genericamente autorizado o compromisso plurianual; 

c) Os encargos decorrentes da adjudicação e ou da execução de contratos administrativos 
correspondem à realização de despesas correntes e/ou de investimento diretamente 
destinadas à prossecução das atribuições municipais; 

d) Em qualquer dos casos, a autorização genérica depende de estar previamente assegurada 
a inclusão das verbas devidas nas Grandes Opções do Plano, nos anos em referência;    
   

Assim, a Câmara Municipal, com os fundamentos expostos, delibera, de acordo com o 
artigo 32.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, para os efeitos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e do 
artigo 24.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, propor à Assembleia Municipal: 
 

1) A emissão de autorização genérica prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais relativos: 

a. À reprogramação da execução física e financeira de contratos 
administrativos já celebrados, desde que a alteração do plano de trabalhos 
tenha sido aprovado pelo órgão competente, independentemente do valor; 

b. Aos encargos decorrentes da adjudicação de contratos administrativos de 
empreitadas de obras públicas, de aquisição de bens e de aquisição de 
serviços; 

c. À aprovação de revisão de preços ou atualização de contratos já celebrados, 
desde que resultante de disposições legais e/ou de previsões previamente 
incluídas no próprio contrato; 
 

2) Em qualquer dos casos previstos no número anterior deve estar previamente 
assegurada a inclusão das verbas respetivas nas Grandes Opções do Plano, nos 
anos em referência. 
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3) Em qualquer dos casos previstos no ponto 1), deve estar assegurado o 
cumprimento de todas as disposições legais em matéria de realização de despesas 
públicas, designadamente em matéria de conformidade com as exigências 
decorrentes da existência de fundos disponíveis para o efeito. 
 

4) O disposto nas alíneas anteriores vigora no ano económico de 2020. 
 
A presente deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta. 
 
 
8. 17.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019 
 
1049 - Presente proposta da 17.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
13.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2019 no valor de 38.333,00 euros nos reforços e 
de 38.333,00 euros nas anulações. 
 
13.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2019 no valor de 25.623,00 euros nos 
reforços e de 25.623,00 euros nas anulações. 
 
10.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2019 no valor de 18.860,00 euros nos 
reforços e de 18.860,00 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 aprovara a 17.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. 
            
 
9. Prestação de serviços para realização de atividades complementares ao funcionamento 
dos cemitérios municipais da Marinha Grande e Casal Galego 
 
Assunto retirado da ordem do dia. 
 
 
 
PATRIMÓNIO 
 
 

10. Celebração de escritura de justificação de imóveis propriedade do Município da Marinha 
Grande 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionou o seguinte: 
“Nestas escrituras quem vão ser os segundos outorgantes? 

Por exemplo no caso da escola Primária da Moita, o dono é a Câmara de Alcobaça, podemos 
adquirir os prédios por usucapião? Não vai haver oposição da parte deles? 
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Como é possível estarmos a fazer obras desde 2016 na escola da Moita, quando o terreno não 
pertencia à Câmara? Não devia ter sido feito primeiro esta escritura e só depois fazermos obras 
naquilo que é nosso?” 
 
A Sr.ª Presidente informou que teve uma reunião com o Presidente da Câmara de Alcobaça e 
com o técnico deles e o assunto está a ser articulado entre os serviços das duas autarquias. 
Foi ainda esclarecido que não há segundos outorgantes porque se trata de uma escritura de 
justificação. 
 

 

Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
1050 - Presente informação da Área de Património nº I/2118/2019, a propor a celebração de 
escritura de justificação que permita o registo na Conservatória do Registo Predial, de 3 imóveis 
propriedade da autarquia. 

 
A Câmara Municipal após a análise da presente proposta e concordando com os 
fundamentos expostos na mesma, em cumprimento do disposto na alínea g), do n.º 1, do 
artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera aprovar a celebração da escritura 
de justificação, dos imóveis identificados na referida informação. 
 
Mais delibera aprovar a minuta da escritura de justificação em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
 
11. Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Amieira e Charneca da Amieira – 
Cedência de passagem de coletor - Sr. Angelino de Jesus Lourenço 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro comunicou o seu impedimento, nos termos do previsto no 
artigo 69.º, n.º 1, alínea b), do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que o proprietário 
é seu familiar.  
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado Código. 
 
 
1051 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a execução da Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Amieira e Charneca 
da Amieira, foram realizados os contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta 
sequência elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para passagem do 
coletor no terreno do prédio urbano propriedade de Angelino de Jesus Lourenço, NIF 119 090 740, 
inscrito na respetiva matriz sob os artigos n.º 3105 e 3113. O proprietário do imóvel, autorizou a 
passagem do coletor nas suas propriedades, tendo como contrapartida a isenção das taxas de 
ligação ao saneamento da sua residência atual e de futura construção na serventia onde se vai 
executar o coletor e a sua execução. 
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Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência da proprietário, de acordo com a 
ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com caráter 
permanente e não oneroso, de um coletor no prédio urbano, de que é proprietário, inscrito 
na respetiva matriz sob os artigos n.º 3105 e 3113, obrigando-se à isenção de taxas de 
ligação ao saneamento da sua residência atual e de futura construção na serventia onde se 
vai executar o coletor e a sua execução, conforme consta da ficha anexa elaborada pelos 
nossos Serviços Técnicos, assinada pelos proprietários e pelo Sr. Vice-Presidente Carlos 
Alexandre de Carvalho Caetano, e que aqui se dá por reproduzida. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
12. Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Amieira e Charneca da Amieira – 
Cedência de passagem de coletor - Sr. José Manuel Sousa Francisco 
 
1052 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a execução da Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Amieira e Charneca 
da Amieira, foram realizados os contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta 
sequência elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para passagem do 
coletor no terreno do prédio urbano propriedade de José Manuel Sousa Francisco, NIF 116 108 
169, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 9039. O proprietário do imóvel, autorizou a 
passagem do coletor na sua propriedade, tendo como contrapartida a isenção das taxas de ligação 
ao saneamento da sua residência e a sua execução. 
 
Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência da proprietário, de acordo com a 
ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com caráter 
permanente e não oneroso, de um coletor no prédio urbano, de que é proprietário, inscrito 
na respetiva matriz sob o artigo n.º 9039, obrigando-se à isenção de taxas de ligação ao 
saneamento da sua residência e a sua execução, conforme consta da ficha anexa elaborada 
pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelos proprietários e pelo Sr. Vice-Presidente 
Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, e que aqui se dá por reproduzida. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
13. Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal - Marinha Grande – Cedência 
de 47,30m² de terreno do Sr. Fernando Filipe Ramos 
 
1053 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a construção da ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal, foram realizados 
os contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de 
contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio 
urbano propriedade de Fernando Filipe Ramos, NIF 192 482 548, que confronta a Norte com 
Armando Manuel G. Ribeiro S. Matias, a Sul com desconhecido, a Nascente com Rua Corgo Norte 
e a Poente com Rua dos Guilhermes, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 8555. O 
proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 47,30m², solicitando que a área 
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cedida para domínio público tenha como contrapartida a execução de muros pelo novo 
alinhamento com as condições iguais às atuais, deverá executar o portão de acesso com 0,50m 
afastado para o interior. Na zona do muro alto e no novo alinhamento será colocado chapa idêntica 
à existente, deixando de haver muro cego, deverá ficar tudo devidamente acabado e limpo, 
mantendo-se o acesso atual, o portão ficará a 0,50m de distância da ciclovia.  
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 47,30m², do prédio urbano de que é proprietário Fernando Filipe 
Ramos, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 8555, que confronta a Norte com 
Armando Manuel G. Ribeiro S. Matias, a Sul com desconhecido, a Nascente com Fernando 
Filipe Ramos e a Poente com Rua dos Guilhermes, para a construção da ciclovia entre a Rua 
dos Carreirinhos e o Estádio Municipal, que passa a integrar o domínio público, obrigando-
se à execução de muros pelo novo alinhamento com as condições iguais às atuais, deverá 
ser executado o portão de acesso com 0,50m afastado para o interior. Na zona do muro alto 
e no novo alinhamento será colocado chapa idêntica à existente, deixando de haver muro 
cego, deverá ficar tudo devidamente acabado e limpo, mantendo-se o acesso atual, o portão 
ficará a 0,50m de distância da ciclovia, 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. 
 
 
14. Requalificação da Rua das Chedas e E.R. 349 - Vieira de Leiria – Cedência de 143,00m² 
de terreno do Sr. Manuel Rodrigues de Faria 
 
1054 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a alargamento da rua das Chedas e ER 349- Vieira de Leiria, foram realizados os contactos 
necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a ficha de contacto, que 
foi assinada pelos intervenientes, para cedência de terreno necessário do prédio rústico 
propriedade de Manuel Rodrigues de Faria, NIF 193 321 459, que confronta a Norte com José 
Domingues, a Sul com Estrada Nacional, a Nascente com Emília Chedas e a Poente com 
Herdeiros de Manuel Custódio Correia, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 127. O 
proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 143,00m², sem contrapartidas. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 143,00m², do prédio rústico de que é proprietário Manuel Rodrigues de 
Faria, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 127, que confronta a Norte com Manuel 
Rodrigues de Faria, a Sul com Estrada Nacional (ER 349), a Nascente com Emília Chelas e a 
Poente com Herdeiros de Manuel Custódio Correia, para a requalificação 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. 
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15. Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER 242-2 e Requalificação da Rua da Portela – 
Cedência de 211,80m² de terreno do Sr. Manuel Francisco dos Santos 
 
1055 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a execução da Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER 242-2 e Requalificação da rua da 
Portela, 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 Manuel Francisco dos Santos, NIF 176 574 
441, que confronta a Norte com Manuel dos Prazeres e Outros, a Sul com Caminho Público, a 
Nascente com Caminho Público e a Poente com José Domingues Gaspar, inscrito na respetiva 
matriz sob o artigo n.º 10106. O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 
211,80m² sem contrapartidas. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 211,80m², do prédio rústico de que é proprietário Manuel Francisco 
dos Santos, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 101106, que confronta a Norte com 
Manuel dos Prazeres e Outros, a Sul com rua dos Carreirinhos, a Nascente com Manuel 
Francisco dos Santos e a Poente com estrada dos Guilhermes, para a execução da Ciclovia 
entre a Zona Industrial e a ER 242-2 e Requalificação da rua da Portela, 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. 
 
 
16. Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER 242-2 e Requalificação da Rua da Portela – 
Cedência de 70,80m² de terreno da Sr.ª Margarida Maria Domingues Carlos 
 
1056 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a execução da Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER 242-2 e Requalificação da rua da 
Portela, 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 Margarida Maria Domingues Carlos, NIF 136 
675 085, que confronta a Norte com António Mendes, a Sul com António de Sousa Moiteiro, a 
Nascente com rua do Corgo e a Poente com Manuel Ferreira Barroca, inscrito na respetiva matriz 
sob o artigo n.º 10446. A proprietária do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 70,80m², 
solicitando que a área cedida para domínio público tenha como contrapartida a execução, no novo 
alinhamento, de um murete com uma ou duas fiadas e rede com pilaretes metálicos, assim como 
um portão com 3,00 metros, sendo a vedação com 1,50 metro de altura, esta situação deve-se a 
quem em tempos o requerente deu terreno para a execução da estrada dos Guilhermes, tendo o 
mesmo vedação em placas que nunca foram repostas, de forma a que o terreno não fique 
devassado. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 70,80m², do prédio rústico de que é proprietária Margarida Maria 
Domingues Carlos, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 10446, que confronta a Norte  
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com António Mendes, a Sul com António de Sousa Moiteiro, a Nascente com Margarida 
Maria Domingues Carlos e a Poente com rua dos Guilhermes, para a execução da Ciclovia 
entre a Zona Industrial e a ER 242-2 e Requalificação da rua da Portela, que passa a integrar 
o domínio público, obrigando-se à execução, no novo alinhamento, de um murete com uma 
ou duas fiadas e rede com pilaretes metálicos, assim como um portão com 3,00 metros, 
sendo a vedação com 1,50 metro de altura, esta situação deve-se a quem em tempos o 
requerente deu terreno para a execução da estrada dos Guilhermes, tendo o mesmo 
vedação em placas que nunca foram repostas, de forma a que o terreno não fique 
devassado, 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. 
 
 

17. Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER 242-2 e Requalificação da Rua da Portela – 
Cedência de 112,40m² de terreno da Sr.ª Paula Cristina Rodrigues dos Santos 
 
1057 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a execução da Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER 242-2 e Requalificação da rua da 
Portela, 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 dos prédios rústico e urbano propriedade de Paula Cristina Rodrigues dos 
Santos, NIF 189 337 478, que confronta a Norte com António de Sousa Moiteiro, a Sul com José 
Francisco, a Nascente com Caminho e a Poente com Manuel Ferreira Barroca, inscrito nas 
respetiva matrizes sob os artigos n.ºs 2649 e 13937 respetivamente. A proprietária dos imóveis, 
concordou com a cedência do terreno de 112,40m², solicitando que a área cedida para domínio 
público tenha como contrapartida a execução, no novo alinhamento, de um murete com uma ou 
duas fiadas com rede até à altura de 1,50 metro, com prumos metálicos, deverá ainda ser criado 
um portão, também em rede, com 3,00 metros de largura, com o respetivo acesso à propriedade 
do arruamento, através da valeta existente. 
 

A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 112,40m², dos prédios rústico e urbano de que é proprietária Paula 
Cristina Rodrigues dos Santos, inscrito nas respetivas matrizes sob os artigos n.ºs 2649 e 
13937 respetivamente, que confronta a Norte com António de Sousa Moiteiro, a Sul com 
José Francisco, a Nascente com Paula Cristina Rodrigues dos Santos e a Poente com 
estrada dos Guilhermes, para a execução da Ciclovia entre a Zona Industrial e a ER 242-2 e 
Requalificação da rua da Portela, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à 
execução, no novo alinhamento, de um murete com uma ou duas fiadas com rede até à 
altura de 1,50 metros, com prumos metálicos, deverá ainda ser criado um portão, também 
em rede, com 3,00 metros de largura, com o respetivo acesso à propriedade do arruamento, 
através da valeta existente, 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. 
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18. “Reposição de pavimentos betuminosos no concelho da Marinha Grande - CP n.º 
31/2019 – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
1058 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária “SOCITOP, 
UNIPESSOAL L.DA”, para a execução da obra designada por “REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 
BETUMINOSOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª PG28/2019, de 20 de novembro de 2019, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Sáude 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 de 
outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos termos 
do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art. 12º, n.º 1, do Decreto – Lei N.º 
273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de “REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 
BETUMINOSOS NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE”, em que é cocontratante a firma 
“SOCITOP, UNIPESSOAL L.DA”, delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a 
execução da obra. 
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de acordo 
com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
19. “Construção da Ciclovia e Beneficiação da Estrada Atlântica ” Concurso Público nº 
01/2013 - Receção Definitiva 
 
1059 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente Auto de Recepção Definitiva da obra “Construção da Ciclovia e Beneficiação da Estrada 
Atlântica- Concurso Publico nº 01/2013”, adjudicada por deliberação de Câmara, de 25 de julho de 
2013, à firma CONTEC- Construção e Engenharia, SA, com sede em Rua de Ansião, Pombal. 
 
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 definitivamente a obra 
antes anunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no art.º 398º do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
20. “Reabilitação do estabelecimento de restauração e de bebidas do Jardim Luís de 
Camões – CP n.º 01/2017” – Aprovação da revisão de preços. 
 
1060 - Presente informação da DQV com a ref.ª JJ-51/2019, que se dá por integralmente 
reproduzida, na qual se propõe a aprovação da revisão de preços da empreitada designada por 
“REABILITAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E DE BEBIDAS DO JARDIM 
LUÍS DE CAMÕES”, no valor de 644,06€ (seiscentos e quarenta e quatro euros e seis cêntimos), 
que acresce IVA à taxa legal em vigor. 
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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 art. 382º, n.º 1, do Código dos 
Contratos Públicos e do Decreto – Lei N.º 6/04, de 6 de janeiro, no âmbito do contrato de 
empreitada de “REABILITAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E DE 
BEBIDAS DO JARDIM LUÍS DE CAMÕES”, em que é cocontratante a firma “SUZIFIL, L.DA”, 
delibera aprovar a revisão de preços no valor de 644,06€ (seiscentos e quarenta e quatro 
euros e seis cêntimos), que acresce IVA à taxa legal em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
21. “Requalificação da EB Guilherme Stephens - Marinha Grande – CP n.º 16/2017” – 
Aprovação da revisão de preços. 

 
1061 - Presente informação da DQV com a ref.ª LF-23/2019, que se dá por integralmente 
reproduzida, na qual se propõe a aprovação da revisão de preços da empreitada designada por 
“REQUALIFICAÇÃO DA EB GUILHERME STEPHENS - MARINHA GRANDE”, no valor de 
6.338,67€ (seis mil, trezentos e trinta e oito euros e sessenta e sete cêntimos), que acresce o IVA 
à taxa legal em vigor, relativo aos trabalhos do contrato inicial, e de 39,01€ (trinta e nove mil e um 
cêntimos), que acresce o IVA à taxa legal em vigor, correspondente aos trabalhos do contrato 
adicional N.º 14/2018, perfazendo o valor total de 6.377,68€ (seis mil, trezentos e setenta e sete 
euros e sessenta e oito cêntimos), que acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
 
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 art. 382º, n.º 1, do Código dos 
Contratos Públicos e do Decreto – Lei N.º 6/04, de 6 de janeiro, no âmbito do contrato de 
empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA EB GUILHERME STEPHENS - MARINHA GRANDE”, 
em que é cocontratante a firma “VALEIXA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA”, delibera aprovar a 
revisão de preços no valor de 6.377,68€ (seis mil, trezentos e setenta e sete euros e 
sessenta e oito cêntimos), que acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
22. Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira - Fase 3- Concurso público n. º 16/2019. Aprovação de trabalhos complementares 
 
1062 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com referência CS/76/2019 de 12 de novembro de 2019, que se dá por 
integralmente reproduzida, relativa à empreitada de “Rede de Saneamento de Águas Residuais 
Domésticas de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira- Fase 3” adjudicada à empresa Pinto & Braz, Lda, 
na qual se propõe: 
- a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, a preços  acordados, no 
valor no valor de 4.902,00 euros (quatro mil novecentos e dois euros), acrescidos de IVA à taxa 
legal; 
 
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, todos do Código  
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dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “Rede de Saneamento de 
Águas Residuais Domésticas de Picassnos, Pedrulheira e Tojeira - Fase 3” :  
 

a) aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, a preços 
acordados no valor de 4.902,00 euros (quatro mil novecentos e dois euros), 
acrescidos de IVA à taxa legal, nos termos do nº 2 do artº 370º do Código dos  
Contratos Públicos; 

b) A fixação do prazo de execução em 10 dias e a consequente prorrogação do prazo 
de execução inicial da empreitada pelo mesmo período de tempo; 

c) aprovar a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
23. Requalificação da Cantina Escolar da Embra - Concurso público n. º 22/2018. Aprovação 
de trabalhos complementares e trabalhos a menos 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho pediu explicações sobre a questão da parede. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano explicou que a parede não pode ser removida, e dado que antes 
estava previsto abrir uns vãos agora o projeto tem que ser alterado. 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
1063 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com referência 25/MO/2019 de 29 de outubro de 2019, que se dá por 
integralmente reproduzida, relativa à empreitada de “Requalificação da cantina escolar da Embra” 
adjudicada à empresa A Encosta- Construções, SA, na qual se propõe: 
 
- a aprovação de trabalhos complementares de natureza imprevisível, a preços  acordados, no 
valor no valor de 33.417,52 euros (trinta e três mil quatrocentos e dezassete euros e cinquenta e 
dois cêntimos), e trabalhos de natureza imprevisível, a preços de contrato, no valor de 1.275,95 
euros (mil duzentos e setenta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos) o que perfaz um total de 
34.693,47 (trinta e quatro mil seiscentos e noventa e três euros e quarenta e sete cêntimos) 
acrescidos de IVA à taxa legal; 
- a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 2.115,34 euros (dois mil, cento e quinze euros e 
trinta e quatro 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 nº4, 373.º, 374.º, 378.º e 379º, todos do 
Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “Requalificação da 
cantina escolar da Embra” :  
 

a) a aprovação de trabalhos complementares de natureza imprevisível, a preços  
acordados, no valor no valor de 33.417,52 euros (trinta e três mil quatrocentos e 
dezassete euros e cinquenta e dois cêntimos), e trabalhos de natureza imprevisível, 
a preços de contrato, no valor de 1.275,95 euros (mil duzentos e setenta e cinco 
euros e noventa e cinco cêntimos) o que perfaz um total de 34.693,47 (trinta e quatro 
mil seiscentos e noventa e três euros e quarenta e sete cêntimos) acrescidos de IVA 
à taxa legal, nos termos do nº 4 do artº 370º do Código dos Contratos Públicos; 
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b) a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 2.115,34 euros (dois mil, cento e 
quinze euros e trinta e quatro cêntimos), de acordo com o artº 379º do Código dos 
Contratos Públicos; 

c) a fixação do prazo de execução em 55 dias e a consequente prorrogação do prazo 
de execução inicial da empreitada pelo mesmo período de tempo; 

d) a aprovação do projeto de arquitetura retificado- desenhos nº 02-07A e nº 02-12A; 
e) a aprovação do projeto de Estruturas, Fundações, Escavação e Contenção Periférica 

retificado; 
f) aprovar a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 

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

24. Isenção do pagamento de taxas 
 
1064 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
O Clube Atletismo Marinha Grande, solicitou à Câmara Municipal a isenção do pagamento das 
taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada:  

-Licença especial de ruído para o 14º Corta Mato Rota do Vidro a realizar no dia 01 de 
dezembro de 2019; 
-Licença para a colocação de publicidade alusiva ao evento. 
 

Presente a informação nº 90/AF de 20 de novembro de 2019, fundamentada 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 o Clube Atletismo Marinha Grande, do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e da licença para 
colocação de publicidade. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
25. Autorização para pagamento de taxas em prestações 
 
1065 - Presente os requerimentos: 
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-registo de entrada E/11362/2019 em que Pedro Manuel Santos Carmo, solicita à Câmara 
Municipal o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 1665 do Cemitério de 
Casal Galego, no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
-registo de entrada E/11871/2019 em que Rita Alexandra Silva Pereira, solicita à Câmara Municipal 
o pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua nº 1036 do Cemitério de Casal Galego, 
no valor de 1.000,00€, em 8 prestações mensais; 
 
Nos termos do nº 1 do artigo 17.º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, a 
Câmara Municipal pode autorizar o pagamento em prestações das taxas nele previstas, mediante 
requerimento fundamentado e acompanhado dos elementos previstos no n.º 2 do citado artigo. 
 
Presentes as informações nºs 20/AF e 21/AF de 20 de novembro de 2019, onde se confirma que 
os pedidos estão instruídos e acompanhados dos elementos previstos no n.º 2 do artigo 17.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista no nº 1 do artigo 17.º do Regulamento de Taxas 
do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal delibera autorizar aos requerentes 
identificados o pagamento da taxa de concessão das sepulturas perpétuas do Cemitério de 
Casal Galego, em 8 prestações mensais. 
 
Mais delibera anular as guias de receita nº 11916 de 27/09/2019 e 11902 de 26/09/2019, no 
valor de 1.000,00€ cada, para que sejam emitidas as guias de receita referentes às 
prestações. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
Os Srs. Vereadores da CDU declararam o seguinte:  
“Os vereadores do PCP, Alexandra Dengucho e Álvaro Botas Letra declaram votar favoravelmente 
a autorização para pagamento da taxa de concessão da sepultura perpétua em 8 prestações 
mensais no entanto entendem apresentar os seguintes considerandos: 

• Desde há vários anos que o PCP tem vindo a propor a revisão em baixa da Tabela de 
Taxas do Município da Marinha Grande, não concordando com os valores praticados 
atualmente. 

• Neste ponto em concreto, a taxa para a concessão da sepultura perpétua sofreu um 
aumento de cerca de 330%, passando de 300€ para 1000€, considera-se este aumento 
completamente abrupto e inadequado. 

• É evidente o esforço que este aumento obriga às famílias, que se confirma pelos 
sucessivos pedidos de pagamento em prestações. 

 
Esta é uma decisão de caráter social, que deve ser revista com a máxima urgência, ajustada às 
condições de vida da população de Marinha Grande pelo que se propõe a revisão em baixa das 
Taxas Municipais.” 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 
26. Definição das águas balneares e época balnear para 2020 / Apresentação de proposta de 
duração da época balnear à APA - Agência Portuguesa de Ambiente – ARH Centro 
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O Sr. Vereador Álvaro Letra sugeriu a possibilidade de se iniciar a época balnear a 1 de junho, 
ajustando à época escolar. 
 
A Sr.ª Presidente lembrou que já se fez isso um ano, em 2018, iniciando a 1 de junho até 30 de 
setembro, e os concessionários disseram que não se justificava, e já este ano se retrocedeu, pelo 
que agora para 2020 é igual a 2019. Contudo irá analisar esta sugestão. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM sugeriram o seguinte. 
“Entendemos que a Praia da Concha deve ser considerada com água balnear. Como sabemos 
esta é a primeira praia a ter veraneantes, devido à sua configuração e ser muito acolhedora. A 
Câmara deve interceder junto da APA-ARH para que a Praia da Concha seja considerada uma 
praia com condições de segurança.” 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano lembrou que a competência para definir as praias e as águas 
balneares é da ARH. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que como todos sabem a Praia da Concha não tem acessos, e a 
informação era de que não era requalificada porque não estava considerada como praia com 
águas balneares. Tem levado esta questão às várias reuniões a que tem ido, porque as pessoas 
vão na mesma para lá e o risco é maior. 
O perigo não é propriamente das encostas mas sim do próprio mar, embora já lá tenha levado 
técnicos da ARH para os sensibilizar para a questão da erosão das encostas. 
A Sr.ª Presidente disse que vai levar a questão da Praia da Concha à ARH Centro e vai também 
fazer um ofício. 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
1066 - A Agência Portuguesa do Ambiente solicitou através de mail com referência S066170-
201911-ARHCTR.DPI - Águas balneares 2020 – registado com a entrada n.º 11920/2019 de 11 
novembro 2019 e E/12027/2019 datada de 13 nov 2019, que se anexa à presente informação, 
solicita ao abrigo do Regime Jurídico das Águas Balneares – DL n.º 135/2009, de 3 de Junho, 
alterado e republicado pelo DL n.º 113/2012, de 23 de Maio: 
 
1. A Autarquia deverá manifestar, por ofício, o interesse para a época balnear acerca das águas 
balneares já identificadas, as condições para a prática balnear, as infra-estruturas, equipamentos e 
a assistência a banhistas, bem como propor, caso seja do seu interesse, novas águas balneares; 
2. Solicitam igualmente que sejam informados quais as expetativas de ficar garantida a segurança 
dos banhistas na próxima época balnear de 2019; 
3. Caso seja do interesse proceder ao pedido de alteração da época balnear para 2019 nas águas 
balneares do concelho conforme previsto no artigo5.º do Regime Jurídico das Águas 
Balneares.Presente igualmente informação da Chefe da Divisão de Gestão do Território, 
IM/21/2019, datada de 19 Novembro 2019, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Após a análise do pedido e informação técnica em anexo, a Câmara delibera informar que: 
 
- No que concerne ao ponto 1. e tendo sido identificadas para o ano de 2019 as seguintes águas 
balneares no Concelho da Marinha Grande: 
 
 
 
 



 

Página 36 de 65 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 25/11/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Manter as águas balneares definidas uma vez que são as que reúnem as condições à prática 
balnear, quer pelas infra-estruturas, equipamentos e apoio aos banhistas que as mesmas 
possuem. 
 
2. Quanto à informação relativa a quais as expetativas do Município da Marinha Grande nas praias 
definidas como águas balneares, a Praia da Vieira, as Praias das Pedras Negras, Praia Velha e 
S. Pedro de Moel, é que sejam asseguradas as condições de segurança dos banhistas na 
próxima época balnear.  
 
Esta situação é atualmente da responsabilidade, dos concessionários de apoios de praia, 
concessão, essa atribuída pela APA. O Município da Marinha Grade já manifestou a preocupação 
por diversas vezes, da questão das condições de segurança dos banhistas, resultarem de imediato 
da existência ou não de apoios de praia concessionados.  
 
A sua não concessão implica a inexistência de nadadores salvadores, uma vez que são aqueles, 
os apoios de praia, que asseguram a prestação desse serviço à praia.  
 
Esta questão aliás, vem comprovar que estas duas situações não devem andar interligadas, ou a 
andarem, devem ser definidas outras regras para que nas situações onde não haja procura para a 
concessão do apoio de praia, a questão da vigilância e segurança dos utilizadores daquela praia 
não fique condicionada, devendo a entidade competente APA assegurar essa segurança. 
 
Deste modo proponho, que relativamente à informação de “…quais as expetativas, de nas praias 
do Município, ficar assegurada a segurança dos banhistas na próxima época balnear de 2020…”, 
que à semelhança dos anos anteriores, ao serem definidas as épocas balneares é fixado o período 
de tempo ao longo do qual vigora a obrigatoriedade de garantia da assistência aos banhistas e 
encontrando-se as praias do município concessionadas – sendo que uma Praia concessionada é 
uma área de uma praia relativamente à qual é licenciada ou autorizada a prestação de serviços a 
utentes por entidade privada (definição constante da Lei 44/2004, de 19 de agosto) em que o 
Concessionário é o titular de licença ou autorização para a exploração de equipamentos ou 
instalações balneares, mediante o pagamento de uma taxa, bem como prestação de determinados 
serviços de apoio, vigilância e segurança aos utentes da praia (definição constante da Lei 44/2004, 
de 19 de agosto), o Município da Marinha Grande espera o cumprimento das obrigações 
cometidas a cada uma das entidades.  
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3. No que concerne ao pedido de alteração da época balnear para 2020, e de acordo com o 
preceituado no número 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.°135/2009, de 3 de Junho, com a nova 
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 113/2012, de 23 de Maio, a duração da época 
balnear para cada água balnear é definida em função dos períodos em que se prevê uma grande 
afluência de banhistas, tendo em conta as condições climatéricas e as características geofísicas de 
cada zona ou local, e os interesses sociais ou ambientais próprios da localização.  
 
No ano de 2019 a Câmara Municipal definiu o período de 15 junho a 15 setembro para as águas 
balneares de S. Pedro de Moel, Praia da Vieira, Praia Velha e Pedras Negras. 
 
Assim e no que esta definição diz respeito, a Câmara delibera definir o período da época 
balnear do dia 15 junho a 15 setembro 2020. 
 
Mais delibera propor à ARH Centro a integração da Praia da Concha como água balnear 
 
Comunicar à Agência Portuguesa do Ambiente – ARH Centro, a presente deliberação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
27. Pedido de colocação de placas de sinalização e espelho para saída da empresa na Rua 
da Charneca - Quinta do Fagundo - Amieira - Marinha Grande. 
 
1067 - Presente pedido com o registo E/8527/2019, datado de 3/7/2019 em que é solicitado a 
colocação de placas de sinalização e espelho para saída da empresa na Rua da Charneca - 
Quinta do Fagundo - Amieira - Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica LC/40/2019 de 19/11/2019, sobre o assunto. 
 
Presente despacho do Sr. Vereador do Pelouro do Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do 
Território, datado de 20/11/2019 
 
Na sequência do pedido com registo n.º E/8527/2019, para colocação de placas de 
sinalização e espelho para saída da empresa na Rua da Charneca - Quinta do Fagundo -
Amieira - Marinha Grande, bem como da solução técnica apresentada na informação dos 
serviços Camarários LC/40/2109, 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 em ambos os sentidos A29, (outros perigos) com paine4is 
adicionais M11b e M10b este ultimo com a inscrição (atenção entrada e saída de veículos 
pesados), e colocação de espelho côncavo de diâmetro 70, conforme estabelecido nos 
artigos 19.º e 46.º, respetivamente do Decreto Regulamentar nº. 22-A/98, de 1 de Outubro, 
sinalização de outros perigos com placas adicionais. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 

28. Req.º nº 1849/19, datado de 08/11/2019 - Proc.º n.º 261/19, datado de 22/07/2019 - Carlos 
Alberto Costa Fonseca 
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1068 - Presente requerimento n.º 1849/19, datado de 2019/11/08, constante do processo 
camarário n.º 261/19, subscrito por Carlos Alberto Costa Fonseca, com o NIF 132551454, com 
residência em rua 52, N.º 61, lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente 
ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de habitação unifamiliar e muros”, a incidir 
sobre um prédio rústico, sito no lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 2402 e inscrito na respetiva 
matriz predial rústica sob o artigo número 4750, com uma área total de 1.134,00m2. 

Presentes pareceres técnicos dos serviços a enquadrar devidamente a pretensão. 

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 16/12, 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 da obra de “Construção de 
habitação unifamiliar e muros”, a incidir sobre um prédio rústico, sito no lugar de Trutas, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 2402 e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o 
artigo número 4750, com uma área total de 1.134,00m2, com o número de processo 261/19, 
com data de entrada em 2019/07/22, apresentado por Carlos Alberto Costa Fonseca, com o 
NIF 132551454, com residência em rua 52, N.º 61, lugar de Trutas, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 

1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, nomeadamente 
um passeio na estrema do prédio confinante com a rua 52, através da colocação de 
calçada em pedra calcária com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após a execução 
da camada de base em tout-venant com 0,15m de espessura. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 75,65m2, ao longo da 
frente do prédio confinante com a rua 52, conforme configuração constante da peça 
gráfica correspondente à “PLANTA DE CEDÊNCIAS PARA DOMÍNIO PÚBLICO”, com o 
número “02.00”, datada de “OUTUBRO 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 
1849/19, datado de 2019/11/08, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, 
devidamente atualizada. 

Mais delibera informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do 
RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do 
respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

29. Req.º nº 1092/19, datado de 25/06/2019 - Proc.º n.º 471/18, datado de 02/11/2018 - 
Amorobras - Construção Civil, Lda. 

1069 - Presente Processo de Loteamento n.º 1407/98, referente à “Operação de Loteamento 
Urbano”, levada a efeito no lugar de Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, à qual foi 
atribuído o Alvará de Loteamento n.º 6/1999, datado de 29 de julho de 1999, emitido em nome de 
CONSTRUÇÕES A. L. & M. LDA.. 

Presente requerimento n.º 1092/19, datado de 2019/06/25, constante do processo camarário n.º 
471/18, subscrito por Amorobras - Construção Civil, Lda., com o NIPC 503639001, com sede 
em rua da Agroeira, n.º 85, lugar de Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, inerente ao 
pedido de licenciamento para a “Alteração da Licença de Operação de Loteamento Urbano”, a  
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incidir sobre o lote designado por “Lote n.º 71”, do loteamento urbano sito no lugar de Vergieiras, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 6/1999, datado de 
29 de julho de 1999, emitido em nome de CONSTRUÇÕES A. L. & M. LDA., visando a diminuição 
da área de construção a afetar ao uso de comércio7serviços transferindo-a para o uso de 
habitação, o aumento do número de fogos previstos, de 6 para 7, a diminuição das unidades 
destinadas a comércio/serviços, passando de 3 unidades para 1 unidade, bem como a diminuição 
do número total de estacionamentos, passando de 14 lugares para 7 lugares. 

Presente deliberação camarária datada de 29 de julho de 2019, pela qual a Câmara deliberou 
sujeitar a discussão pública, o pedido de “Alteração da Licença de Operação de Loteamento 
Urbano”, a incidir sobre o lote designado por “Lote n.º 71”, do loteamento urbano sito no lugar de 
Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 
6/1999, datado de 29 de julho de 1999, emitido em nome de CONSTRUÇÕES A. L. & M. LDA., em 
cumprimento do disposto no n.º 2 do art. 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09 e n.º 2 do art. 28.º do Regulamento Municipal 
de Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande. 

Presente Aviso (extrato) n.º 16170/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 195, de 10 
de outubro de 2019, bem como avisos afixados nos lugares de estilo, pelos quais foi publicitada a 
pretensão requerida, não tendo sido apresentadas quaisquer reclamações, observações ou 
sugestões à referida alteração. 

Presente parecer técnico da Divisão de Gestão do Território, datado de 2019/11/14, a enquadrar 
devidamente a pretensão, garantindo que se encontram reunidas as condições para que a mesma 
seja submetida a deliberação. 

Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 
Câmara delibera: 

DEFERIR a alteração à licença da Operação de Loteamento Urbano com Obras de 
Urbanização, requerida por Amorobras - Construção Civil, Lda., com o NIPC 503639001, com 
sede em rua da Agroeira, n.º 85, lugar de Amieira, freguesia e concelho de Marinha Grande a 
incidir sobre o lote designado por “Lote n.º 71”, do loteamento urbano sito no lugar de 
Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 
6/1999, datado de 29 de julho de 1999, emitido em nome de CONSTRUÇÕES A. L. & M. LDA., 
visando a diminuição da área de construção a afetar ao uso de comércio/serviços 
transferindo-a para o uso de habitação, o aumento do número de fogos previstos, de 6 para 
7, a diminuição das unidades destinadas a comércio/serviços, passando de 3 unidades para 
1 unidade, bem como a diminuição do número total de estacionamentos, passando de 14 
lugares para 7 lugares. 

Mais delibera informar a firma requerente do seguinte: 

1. Nos termos do n.º 7 do art. 27.º do RJUE, deverá solicitar a emissão do Aditamento ao 
Alvará de Loteamento n.º 6/1999, datado de 29 de julho de 1999. 

2.  Nos termos previstos no art. 127.º do Regulamento Municipal de Edificação e 
Urbanização do Município da Marinha Grande, deverá proceder ao pagamento do valor 
de € 264,65 (duzentos e sessenta e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos), 
correspondente à compensação devida ao município pela não cedência da área de 
8,60m2 destinada a Equipamentos de Utilização Colectiva, área correspondente ao 
diferencial entre a área a ceder para habitação coletiva, face ao acréscimo da área de 
206,50m2 para aquele uso e a área cedida a mais para comércio/serviços, face à 
diminuição da área de 206,50m2 para aquele uso. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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30. Req.º nº 824/19, datado de 10/05/2019 - Proc.º n.º 167/19, datado de 10/05/2019 - Liliana 
Mendes Gameiro do Amaral, Fernando Miguel Monteiro do Amaral, José Henrique de 
Oliveira Soares e Janine Lopes Gameiro 

1070 - Presente requerimento n.º 824/19, datado de 2019/05/10, constante do processo camarário 
n.º 167/19, em nome de Liliana Mendes Gameiro do Amaral, com o NIF 214461173 e Fernando 
Miguel Monteiro do Amaral, com o NIF 228025060, ambos residentes em rua Gervásio José 
Birne, n.º 194, 3.º esq., lugar de Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, e por José 
Henrique de Oliveira Soares, com o NIF 238445402 e Janine Lopes Gameiro, com o NIF 
218220626, ambos residentes em rua Vasco da Gama, n.º 26A, r/c C, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, relativo ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de um edifício 
habitacional e muros de vedação”, composto por oito fogos, a levar a efeito sobre um prédio 
urbano sito na rua Jornal da Autonomia, lugar de Embra, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 10680 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 20500. 

Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/11/07, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais e 
regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes no n.º 8 do art. 5.º do Regulamento do 
Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, ao propor a edificação de um conjunto habitacional 
com oito fogos, superior ao máximo permitido de sete fogos, traduzindo-se numa densidade 
habitacional superior à máxima permitida (40 fogos/ha para a Envolvente da Área Central/30 
fogos/ha para a Restante Área Urbana), bem como uma área de construção de 1.635,52m2, 
superior à área máxima de construção permitida de 1.555,16m2. 

Após a análise do pedido de licenciamento da obra de  “Construção de um edifício 
habitacional e muros de vedação”, composto por oito fogos, a levar a efeito sobre um 
prédio urbano sito na rua Jornal da Autonomia, lugar de Embra, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 10680 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 20500, bem 
como do parecer técnico datado de 2019/11/07, a Câmara Municipal delibera: 

NOTIFICAR os requerentes, Liliana Mendes Gameiro do Amaral, com o NIF 214461173 e 
Fernando Miguel Monteiro do Amaral, com o NIF 228025060, ambos residentes em rua 
Gervásio José Birne, n.º 194, 3.º esq., lugar de Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, e por José Henrique de Oliveira Soares, com o NIF 238445402 e Janine Lopes 
Gameiro, com o NIF 218220626, 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 na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que 
aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, nomeadamente por 
violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes no n.º 8 do 
art. 5.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, ao propor a 
edificação de um conjunto habitacional com oito fogos, superior ao máximo permitido de 
sete fogos, traduzindo-se numa densidade habitacional superior à máxima permitida (40 
fogos/ha para a Envolvente da Área Central/30 fogos/ha para a Restante Área Urbana), bem 
como uma área de construção de 1.635,52m2, superior à área máxima de construção 
permitida de 1.555,16m2. 

Mais delibera informar os requerentes que, caso a proposta venha a ser objeto de eventual 
revisão, a mesma deverá prever, junto da rua Jornal o Imparcial, o seguinte perfil de 
arruamento: um passeio com 1,50m de largura do lado contrário ao prédio, uma faixa de 
rodagem com 5,00m de largura e um passeio com 1,75m de largura. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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31. Req.º nº 419/19, datado de 28/02/2019 - Proc.º n.º 522/18, datado de 06/12/2018 - Carla 
Susana da Costa Dias Casimiro 
 

1071 - Presente requerimento n.º 419/19, datado de 2019/02/28, constante do processo camarário 
n.º 522/18, em nome de Carla Susana da Costa Dias Casimiro, com o NIF 226976874, com 
residência em beco Serafim Ferreira, n.º 8, Encosta de São Vicente, Torres Vedras, relativo ao 
pedido de licenciamento da “Legalização da alteração e ampliação moradia unifamiliar” 
existente, localizada num prédio urbano sito na rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral, n.º 4, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 587 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o 
artigo número 2140. 

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 9 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 109,25m2, sob um prédio urbano com a área 
registada de 77,00m2, traduzindo-se num índice de construção bruto de 1,42, muito superior ao 
índice de construção bruto máximo permitido de 0,8. 

Após a análise do pedido de licenciamento da “Legalização da alteração e ampliação 
moradia unifamiliar” existente, localizada num prédio urbano sito na rua Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral, n.º 4, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 587 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 2140, apresentado por Carla Susana da 
Costa Dias Casimiro, com o NIF 226976874, com residência em beco Serafim Ferreira, n.º 8, 
Encosta de São Vicente, Torres Vedras, 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 9 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 109,25m2, sob 
um prédio urbano com a área registada de 77,00m2, traduzindo-se num índice de 
construção bruto de 1,42, muito superior ao índice de construção bruto máximo permitido 
de 0,8. 

 
Mais delibera informar o requerente que a eventual reformulação da proposta, deverá ter em 
atenção os seguintes pontos: 
 
1. Correção da área do prédio face à área constante na memória descritiva e justificativa. 
2. Apresentação de peças gráficas elaboradas nas cores convencionais, relativamente a 

todas as edificações implantadas no prédio. 
3. Apresentação de Planta de Implantação contendo a delimitação da área do prédio e a 

totalidade das áreas a legalizar, bem como a indicação da ligação da Rede de Drenagem 
de Águas Residuais Domésticas ao respetivo coletor público. 
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4. 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 vedação junto do arruamento 
público confinante, 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. 

5. Os compartimentos da habitação deverão apresentar vãos de iluminação e ventilação de 
acordo com as dimensões previstas no n.º 1 do art. 71.º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas. 

6. Face à ampliação da edificação anteriormente licenciada e ao aumento do número de 
compartimentos, tendo como referência o n.º 1 do art. 66.º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas, deverá apresentar a área mínima para instalações sanitárias de 
4,50m2 subdividida em dois espaços com acesso independente. 

7. Apresentação de comprovativo da data da realização da ampliação da moradia 
anteriormente 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. 

 

 

32. Req.º nº 1079/19, datado de 24/06/2019 - Proc.º n.º 439/18, datado de 15/10/2018 - Eduardo 
Valentim Ferreira Monteiro, Carolina Oliveira Monteiro, Patrícia de Oliveira Monteiro, Maria 
da Encarnação Ferreira Valentim Monteiro, Graciete Maria Ferreira Monteiro Pessoa e Ana 
Cristina Ferreira Monteiro 
 

1072 - Presente requerimento n.º 1079/19, datado de 2019/06/24, constante do processo 
camarário n.º 439/18, em nome de Eduardo Valentim Ferreira Monteiro, com o NIF 140492143, 
com residência em rua do Mirante, n.º 19, Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, de 
Carolina Oliveira Monteiro, com o NIF 214624714, com morada em Rua Paulo VI, n.º 14, 1.º Dtª, 
Leiria, de Patrícia de Oliveira Monteiro, com o NIF 214624706, com morada em Rua dos 
Faisões, n.º 4, 4.º andar BCC, Belas, de Maria da Encarnação Ferreira Valentim Monteiro, com 
o NIF 157756998, com morada em Rua José Régio, n.º 12, R/C Centro, Coimbra, de Graciete 
Maria Ferreira Monteiro Pessoa, com o NIF 146264665, com morada em Rua Ferreira de Castro, 
Lt 108, R/C, Coimbra e de Ana Cristina Ferreira Monteiro, com o NIF 194144666, com morada 
em Rua do Pinhal, n.º 6, Andrinos, Leiria, relativo ao pedido de licenciamento da obra de 
“Legalização da alteração e ampliação de moradia unifamiliar incluindo obras de alteração e 
demolição”, a incidir sobre uma edificação existente, localizada num prédio urbano sito na rua 
Joaquim Tomé Feteira, n.º 65, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 7969 e inscrito na respetiva 
matriz predial urbana sob o artigo número 5755-P da freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 
Marinha Grande. 

Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/10/15, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais e 
regulamentares aplicáveis, designadamente o art. 73.º do Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas, visto as distâncias dos vãos das fachadas laterais relativamente às estremas do prédio 
onde se implanta a edificação, apresentarem valores inferiores aos valores constantes no anterior 
processo de licenciamento, sendo de 2,23m ao nível da fachada lateral esquerda, anteriormente 
com 2,85m e de 2,38m ao nível da fachada lateral direita, anteriormente com 2,50m, agravando 
assim o valor mínimo de 3,00m definido no referido diploma.   
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Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Legalização da alteração e 
ampliação de moradia unifamiliar incluindo obras de alteração e demolição”, a incidir sobre 
uma edificação existente, localizada num prédio urbano sito na rua Joaquim Tomé Feteira, 
n.º 65, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 7969 e inscrito na respetiva matriz 
predial urbana sob o artigo número 5755-P da freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 
Marinha Grande, apresentado por Eduardo Valentim Ferreira Monteiro, com o NIF 
140492143, com residência em rua do Mirante, n.º 19, Vieira de Leiria, concelho de Marinha 
Grande, por Carolina Oliveira Monteiro, com o NIF 214624714, com morada em Rua Paulo VI, 
n.º 14, 1.º Dtª, Leiria, por Patrícia de Oliveira Monteiro, com o NIF 214624706, com morada 
em Rua dos Faisões, n.º 4, 4.º andar BCC, Belas, por Maria da Encarnação Ferreira Valentim 
Monteiro, com o NIF 157756998, com morada em Rua José Régio, n.º 12, R/C Centro, 
Coimbra, por Graciete Maria Ferreira Monteiro Pessoa, com o NIF 146264665, com morada 
em Rua Ferreira de Castro, Lt 108, R/C, Coimbra e por Ana Cristina Ferreira Monteiro, com o 
NIF 194144666, com morada em Rua do Pinhal, n.º 6, Andrinos, Leiria, bem como do parecer 
técnico datado de 2019/10/15, a Câmara Municipal delibera: 

NOTIFICAR os requerentes, 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 art. 73.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, visto as distâncias dos vãos das fachadas 
laterais relativamente às estremas do prédio onde se implanta a edificação, apresentarem 
valores inferiores aos valores constantes no anterior processo de licenciamento, sendo de 
2,23m ao nível da fachada lateral esquerda , anteriormente com 2,85m e de 2,38m ao nível da 
fachada lateral direita, anteriormente com 2,50m, agravando assim o valor mínimo de 3,00m 
definido no referido diploma.   

Mais delibera informar o requerente que, caso a proposta venha a ser objeto de correção, 
deverá ainda ter em consideração os seguintes pontos: 

1. A Memória Descritiva e Justificativa deverá conter a área objeto do pedido, a correta 
caracterização da operação urbanística (“Legalização da alteração e ampliação de 
moradia unifamiliar incluindo obras de alteração e demolição”), o enquadramento da 
pretensão nos planos territoriais aplicáveis, o quadro sinóptico identificando a superfície 
total do terreno objeto da operação e, em função da operação urbanística em causa, a 
área total de implantação, a área de implantação do edifício, a área total de construção, a 
área de construção do edifício, o número de pisos, a altura da fachada, as áreas a afetar 
aos usos pretendidos e as áreas de cedência, (caso venha a ser imposto novo 
alinhamento para o muro de vedação a legalizar), assim como a demonstração do 
cumprimento de outros parâmetros constantes de normas legais e regulamentares 
aplicáveis. Deverá fazer referência apenas ao processo de licenciamento da moradia, 
visto a garagem não ter sido anteriormente licenciada. 

2. Apresentação de elementos gráficos relativos a uma edificação implantada na parte 
posterior do logradouro, sua área e uso a que se destina. 

3. Correção do Plano de Acessibilidades, devendo apresentar a rede de espaços e 
equipamentos acessíveis, contendo a indicação do percurso acessível, respetivas cotas 
altimétricas e zonas de manobra, desde a via pública até ao interior da habitação, 
contemplando a entrada da habitação, a sala, a cozinha, um quarto e uma instalação 
sanitária. 
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4. Justificação da diferença de áreas indicadas na Memória Descritiva e Justificativa 
(208,82m2) e na Ficha de Segurança Contra Incêndios e Ficha Estatística (273,11m2). 

 

5. O Termo de Responsabilidade do Coordenador de Projeto deverá fazer referência ao 
cumprimento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande e não ao Plano Diretor 
Municipal de Leiria.  

6. A rua Joaquim Tomé Féteira, apresenta passeios com uma largura aproximada de 1.50m 
em algumas zonas pontuais, correspondentes às construções mais recentes, pelo que 
deverá ser salvaguardado a continuidade de passeios de modo a garantir no futuro 
condições para a pedestrianização dos arruamentos de um modo segregado, pelo que se 
preconiza um recuo de 1.50m para o muro existente contíguo à rua Joaquim Tomé Féteira 
e a execução de um passeio com um 1.50 m de largura. De modo a dar continuidade aos 
materiais aplicados em passeios na rua Joaquim Tomé Feteira, deverá prever a 
pavimentação do passeio em calçada de calcário com as dimensões 0,05mx0,05mx0,05m, 
após execução de uma base em “tout-venant” com 0,15m de espessura. O lancil deverá 
ser de calcário com as dimensões de  0,13m (largura à vista) x 0,20m (altura) x 0,13m 
(largura da base).  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 

33. Req.º nº 1087/19, datado de 24/06/2019 - Proc.º n.º 223/19, datado de 24/06/2019 - 
Rodrigape - Construções, Lda 
 

1073 - Presente requerimento n.º 1087/19, datado de 2019/06/24, constante do processo 
camarário n.º 223/19, em nome de Rodrigape - Construções, Lda., com o NIPC 506178579, com 
sede em avenida Vítor Gallo, n.º 83C, freguesia e concelho de Marinha Grande, relativo ao pedido 
de licenciamento da obra de “Construção de um edifício de habitação coletiva e muros de 
vedação”, composto por 16 fogos, a levar a efeito sobre um prédio misto, sito na rua da Feira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 19277 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19561 e rústica sob 
o artigo n.º 9884. 

Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/11/19, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por “(...) ausência de 
arruamentos ou de infraestruturas de abastecimento de água e saneamento ou se a obra projetada 
constituir, comprovadamente, uma sobrecarga incompatível para as infraestruturas existentes.”, 
nomeadamente um perfil de faixa de rodagem e passeios definidos, iluminação pública, rede de 
telecomunicações, rede de gás, rede de drenagem de águas residuais e pluviais e rede de 
abastecimento de água devidamente dimensionadas para o conjunto a edificar e futuros 
edificações a levar a efeito naquela zona. 

Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Construção de um edifício de 
habitação coletiva e muros de vedação”, composto por 16 fogos, a levar a efeito sobre um 
prédio misto, sito na rua da Feira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 19277 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 19561 e rústica sob o artigo n.º 9884, apresentado por 
Rodrigape - Construções, Lda., com o NIPC 506178579, com sede em avenida Vítor Gallo, n.º 
83C, freguesia e concelho de Marinha Grande, bem como do parecer técnico datado de 
2019/11/19, a Câmara Municipal delibera: 
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NOTIFICAR a firma 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 previstos no n.º 5 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 “(...) ausência 
de arruamentos ou de infraestruturas de abastecimento de água e saneamento ou se a obra 
projetada constituir, comprovadamente, uma sobrecarga incompatível para as 
infraestruturas existentes.”, designadamente um perfil de faixa de rodagem e passeios 
definidos, iluminação pública, rede de telecomunicações, rede de gás, rede de drenagem de 
águas residuais e pluviais e rede de abastecimento de água devidamente dimensionadas 
para o conjunto a edificar e futuros edificações a levar a efeito naquela zona. 

Mais delibera informar a firma requerente que, em sede de audiência prévia, poderá solicitar 
a reapreciação do pedido, nos termos previstos no n.º 1 do art. 25.º do referido regime 
jurídico, desde que se comprometa a realizar os trabalhos necessários ou a assumir os 
encargos inerentes à sua execução, bem como os encargos de funcionamento das 
infraestruturas por um período mínimo de 10 anos. Nestes termos, deverá apresentar pedido 
de licenciamento de obras de urbanização, consultando previamente os respetivos serviços, 
por forma a definir as dimensões/perfil a adotar para a rua da Feira, bem como as os 
aspetos técnicos a contemplar para as infraestruturas a englobar no referido arruamento. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

34. Req.º nº 545/19, datado de 22/03/2019 - Proc.º n.º 110/19, datado de 22/03/2019 - Luís 
Carlos Fernandes Matias 
 

1074 - Presente requerimento n.º 545/19, datado de 2019/03/22, constante do processo camarário 
n.º 110/19, em nome de Luís Carlos Fernandes Matias, com o NIF 237288478, residente em rua 
dos Poços, n.º 63, lugar de Lameira, freguesia e concelho de Marinha Grande, relativo ao pedido 
de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia unifamiliar e muro de vedação”, a 
levar a efeito num prédio misto, sito na rua Ponte da Eira, lugar de Escoura, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 20650 e inscrito na matriz predial urbana sob os artigos números 830, 833 e 8135. 

Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/11/14, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por se verificar a ausência de 
infraestruturas, nomeadamente de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais 
domésticas, bem como pelo facto de não dispor de um acesso condigno e devidamente 
pavimentado. 

Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma moradia 
unifamiliar e muro de vedação”, a levar a efeito sobre um prédio misto, sito na rua ponte da 
Eira, lugar de Escoura, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20650 e inscrito na matriz predial 
urbana sob os artigos números 830, 833 e 8135, apresentado por Luís Carlos Fernandes 
Matias, com o NIF 237288478, residente em rua dos Poços, n.º 63, lugar de Lameira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, bem como do parecer técnico datado de 
2019/11/14, 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 
previstos no n.º 5 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e  
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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 “(...) ausência de arruamentos 
ou de infraestruturas de abastecimento de água e saneamento ou se a obra projetada 
constituir, comprovadamente, uma sobrecarga incompatível para as infraestruturas 
existentes.”, designadamente por se verificar a ausência de rede de abastecimento de água 
e de drenagem de águas residuais domésticas, bem como pelo facto de não dispor de um 
acesso condigno e devidamente pavimentado. 

Mais delibera informar o requerente do seguinte: 

1. Em sede de audiência prévia, poderá solicitar a reapreciação do pedido, nos termos 
previstos no n.º 1 do art. 25.º do referido regime jurídico, desde que se comprometa a 
realizar os trabalhos necessários ou a assumir os encargos inerentes à sua execução, 
bem como os encargos de funcionamento das infraestruturas por um período mínimo de 
10 anos. Nestes termos, deverá apresentar pedido de licenciamento de obras de 
urbanização, consultando préviamente os respetivos serviços, por forma a definir as 
dimensões/perfil a adotar para a rua Ponte da Eira, bem como as os aspetos técnicos a 
contemplar para as infraestruturas a englobar no referido arruamento. 

2. O pedido de licenciamento de obras de urbanização a apresentar, deverá ter ainda em 
consideração o seguinte: 

“(...) Relativamente ao alinhamento do muro com orientação a SUL estes serviços 
preconizam um alinhamento paralelo ao muro de vedação da moradia existente a sul do 
prédio do requerente com um afastamento de 9,00m. 

O alinhamento do muro de vedação orientado a NASCENTE contíguo á rua Ponte da Eira 
deverá apresentar um afastamento mínimo de 5,00m ao eixo da rua. 

O raio da curva de concordância entre os alinhamentos retos dos muros de vedação deverá 
ser igual ou superior a 15,00m. 

Devido à inexistência de um sistema de drenagem da plataforma da rua, deverá ser 
considerada uma berma/valeta entre o muro e o pavimento betuminoso da rua, em calçada 
de calcário ou granito com dimensões de 0,10mx0,10mx0,10m, após execução de uma base 
em “tout-venant” com uma espessura mínima de 0,20m. A berma deverá ser executada de 
modo a fazer uma valeta suave com um fio de água ao meio da berma em calçada.” 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

35. Req.º nº 1787/19, datado de 25/10/2019 - Proc.º n.º 396/19, datado de 25/10/2019 - Armindo 
Jorge Lopes 
 
1075 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1787/19, datado de 25/10/2019, 
apresentado por Armindo Jorge Lopes, com o NIF 177565004, com morada em Rua da Embra, 
n.º 30, a solicitar a autorização de utilização para a fração “A” do edifício sito na Rua do Por do Sol, 
n.º 6, S, Pedro de Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande, cuja construção foi licenciada no 
âmbito do processo camarário n.º 331 de 1984 titulada pelo alvará de construção n.º 40, emitido 
em 15/01/1985. 
 
Presente parecer técnico datado de 08/11/2019, bem como despacho do Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente da 
Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a realização da vistoria prevista na 
alínea a) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 



 

Página 47 de 65 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 25/11/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 33 

 
 
 
 
 
 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da comissão 
que efetuará a vistoria à fração “A” do edifício sito na Rua do Por do Sol, n.º 6, S, Pedro de 
Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Armindo Jorge Lopes, com o 
NIF 177565004, com morada em Rua da Embra, n.º 30, Marinha Grande, com a seguinte 
composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 
2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo número 
e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, correspondente à 
obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação profissional dos técnicos 
responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

36. Req.º nº 1900/19, datado de 14/11/23019 - Proc.º n.º 417/19, datado de 14/11/2019 - Carlos 
Manuel Basílio Marques e Herança aberta por óbito de Ana Maria Ramalho de Almeida 
Basílio  
 
1076 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1900/19, datado de 14/11/20198, 
apresentado por Carlos Manuel Basílio Marques, com o NIF 184828724, com morada em Rua 
Joaquim Marques Nobre, n.º 21, 1.º Dtº, Várzea, freguesia de Marinha Grande, na qualidade de 
proprietário de parte do imóvel e de cabeça de casal da herança aberta por óbito de Ana Maria 
Ramalho de Almeida Basílio, a que corresponde o NIF 705867900, a solicitar a autorização de 
utilização para a fração “A” do edifício sito na Rua Joaquim Marques Nobre, n.º 21, Várzea, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, cuja construção foi licenciada no âmbito do processo n.º 
419, de 1986, titulada pelo alvará de construção n.º 231, emitido em 02/03/1987. 
 
Presente parecer técnico datado de 19/11/2019, bem como despacho do Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente da 
Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a realização da vistoria prevista na 
alínea a) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da comissão 
que efetuará a vistoria à fração “A” do edifício sito na Rua Joaquim Marques Nobre, n.º 21, 
Várzea, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Carlos Manuel Basílio 
Marques, com o NIF 184828724, com morada em Rua Joaquim Marques Nobre, n.º 21, 1.º Dtº, 
Várzea, freguesia de Marinha Grande e da herança aberta por óbito de Ana Maria Ramalho 
de Almeida Basílio, a que corresponde o NIF 705867900, com a seguinte composição: 
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1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 
2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo número 
e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, correspondente à 
obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação profissional dos técnicos 
responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 

37. Req.º nº 1860/19, datado de 12/11/2019 - Proc.º n.º 411/19, datado de 12/11/2019 - Cabeça 
de Casal da Herança aberta por óbito de António Rodrigues Lavos 
 
1077 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1860/19, datado de 12/11/2019, 
apresentado por António Lourenço Lavos, com o NIF 179406639, com morada em Rua dos 
Vidreiros, n.º 21, R/C, Vieira de Leiria, na qualidade de cabeça de casal da Herança aberta por 
óbito de António Rodrigues Lavos, com o NIF 742410757, a solicitar a autorização de utilização 
para o edifício sito na Rua da Passagem, n.º 39, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de 
Marinha Grande, cuja construção foi licenciada no âmbito do processo n.º 416, de 1967, titulada 
pelo alvará de construção n.º 866, emitido em 18/08/1977. 
 
Presente parecer técnico datado de 19/11/2019/2019, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela 
Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a realização da 
vistoria prevista na alínea a) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 09/09. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da comissão 
que efetuará a vistoria ao edifício sito na na Rua da Passagem, n.º 39, freguesia de Vieira de 
Leiria e concelho de Marinha Grande, propriedade da Herança aberta por óbito de António 
Rodrigues Lavos, com o NIF 742410757, representada por António Lourenço Lavos, com o 
NIF 179406639, com morada em Rua dos Vidreiros, n.º 21, R/C, Vieira de Leiria, com a 
seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 
2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
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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. 
 

 

38. Req.º nº 1873/19, datado de 13/11/2019 - Proc.º n.º 412/19, datado de 13/11/2019 - 
Albertina Gil Gaspar Cordeiro, João Carlos Gaspar Cordeiro, Hélder Manuel Gaspar 
Cordeiro, Cristiana Isabel Gaspar Cordeiro e Tiago Gaspar Cordeiro 
 
1078 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 1900/19, datado de 14/11/20198, 
apresentado por Albertina Gil Gaspar Cordeiro, com o NIF 105499994, com morada em Rua da 
Pedreira, n.º 235, Riba D’Aves, Ortigosa Leiria, freguesia de Marinha Grande, João Carlos Gaspar 
Cordeiro, com o NIF 196495091, com morada em Rua dos Oleiros, n.º 8, Trutas, Marinha Grande, 
por Hélder Manuel Gaspar Cordeiro, com o NIF 207413720, com morada em Rua 52, n.º 6, 
Trutas, Marinha Grande, por Cristiana Isabel Gaspar Cordeiro, com o NIF 243419155, com 
morada em Rua da Pedreira, n.º 235, Riba D’Aves, Ortigosa Leiria, e por Tiago Gaspar Cordeiro, 
com o NIF 243749171, com morada em Rua da Pedreira, n.º 235, Riba D’Aves, Ortigosa Leiria, a 
solicitar a autorização de utilização para a fração o edifício sito na Rua do Clube Desportivo e 
Recreativo das Figueiras, n.º 11, freguesia de Marinha Grande, cuja construção foi licenciada no 
âmbito do processo n.º 233, de 1976, titulada pelo alvará de construção n.º 913, emitido em 
06/09/1976. 
 

Presente parecer técnico datado de 19/11/2019, bem como despacho do Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente da 
Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a realização da vistoria prevista na 
alínea a) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 

A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da comissão 
que efetuará a vistoria ao edifício sito na Rua do Clube Desportivo e Recreativo das 
Figueiras, n.º 11, freguesia de Marinha Grande, propriedade de Albertina Gil Gaspar 
Cordeiro, com o NIF 105499994, com morada em Rua da Pedreira, n.º 235, Riba D’Aves, 
Ortigosa Leiria, freguesia de Marinha Grande, João Carlos Gaspar Cordeiro, com o NIF 
196495091, com morada em Rua dos Oleiros, n.º 8, Trutas, Marinha Grande, Hélder Manuel 
Gaspar Cordeiro, com o NIF 207413720, com morada em Rua 52, n.º 6, Trutas, Marinha 
Grande, Cristiana Isabel Gaspar Cordeiro, com o NIF 243419155, com morada em Rua da 
Pedreira, n.º 235, Riba D’Aves, Ortigosa Leiria, e de Tiago Gaspar Cordeiro, com o NIF 
243749171, com morada em Rua da Pedreira, n.º 235, Riba D’Aves, Ortigosa Leiria, com a 
seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte 
 
2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
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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. 

 

 

39. Req.º nº 774/18, datado de 19/04/2018 - Proc.º n.º 481/2017, datado de 25/09/2017 – José 
Jacinto Ferreira  
 
1079 - Presente Participação da Fiscalização n.º 59/2016, respeitante à verificação da construção 
de um muro de vedação junto à via pública e um outro entre estremas, executados em prédio sito 
no beco da Restauração, n.º 12, freguesia e concelho de Marinha Grande, sem o competente 
licenciamento municipal, a que foi atribuído o número de processo camarário n.º 57/17, 
propriedade de José Jacinto Ferreira, com o NIF 138981787, com morada em Rua da 
Restauração, n.º 8, Marinha Grande. 
 
Presente informação dos serviços de fiscalização, em aditamento à referida participação, na 
sequência de reclamação apresentada, a informar, para além das obras descritas na Participação 
supra, a execução de trabalhos de construção de anexo, em prédio sito na rua da Restauração, n.º 
2, freguesia e concelho de Marinha Grande, a que foi atribuído o número de processo camarário 
481/2017. 
 
Presente parecer dos serviços, bem como despacho do 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, a determinar a realização de vistoria aos imóveis, de 
acordo com o disposto nos artigos 93.º e 94.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação - 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 09/09, por forma a permitir a verificação concreta das obras executadas e em 
execução, bem como a recolha de informação suficiente para determinação das medidas de tutela 
e restauração da legalidade urbanística adequadas à situação. 
 
Presente deliberação camarária datada de 2018/04/16, pela qual foi designada a composição da 
comissão de vistorias tendo em vista a realização da vistoria às referidas edificações. 
 
Presente auto de vistoria elaborado pela respetiva comissão de vistorias, datado de 2018/12/28. 
 
Presente parecer interno dos serviços, datado de 2018/12/28, tendo por base as conclusões 
referidas no respetivo auto de vistoria, propondo que a Câmara Municipal adote as medidas de 
tutela da legalidade urbanística, previstas no art. 102.º do RJUE, visto as obras em causa terem 
sido realizadas sem o necessário ato administrativo de controlo prévio e não poderem ser objeto 
de regularização, no todo ou em parte, dado coincidirem com o prédio confinante e com o “carreiro” 
público existente, sendo a medida de tutela da legalidade urbanística a indicada na alínea e) do n.º 
2 do referido art. 102.º do RJUE, correspondente à demolição total ou parcial das obras 
executadas.  
 
Após análise dos factos, tendo por base o auto de vistoria elaborado pela comissão de 
vistorias e o parecer interno dos serviços, ambos datados de 2018/12/28, a Câmara 
Municipal delibera: 
 
NOTIFICAR o munícipe, José Jacinto Ferreira, com o NIF 138981787, com morada em Rua da 
Restauração, n.º 8, Marinha Grande, para, no prazo de 30 dias, apresentar pedido de  
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licenciamento de obras de demolição, nos termos previstos na alínea f) do n.º 2 do art. 4.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, instruído com os 
elementos previstos no ponto I e n.º 17 do ponto III do Anexo I da Portaria n.º 113/2015, de 
22/04, tendo em vista a reposição da legalidade urbanística, prevista na alínea e) do n.º 2 do 
art. 102.º do RJUE, visto as obras descritas no respetivo auto de vistoria, terem sido 
realizadas sem o necessário ato administrativo de controlo prévio e não poderem ser objeto 
de regularização, no todo ou em parte, dado coincidirem com o prédio confinante e com o 
“carreiro” público existente.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
40. E/10129/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução ramais domiciliários de gás natural - GALP ENERGIA 
 
1080 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/10129/2019, 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 Avenida dos 
Pescadores, Praia da Vieira, e Rua das Giestas, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de 
Marinha Grande num total de 7,00 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 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 os Pescadores, Praia da Vieira, e Rua das Giestas, 
freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
 

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

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

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

d) Deverão, ainda, ser salvaguardadas todas as normas de segurança, quer de pessoas 
quer de bens, previstas nos artigos 85.º, 86.º, 87.º, 88.º e 89.º do RMEUMG - 
Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, 
em vigor, e demais legislação aplicável. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
41. E/9494/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução ramais domiciliários de gás natural - GALP ENERGIA 
 
1081 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/9494/2019, datado de 
04/09/2019, 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 Augusto Costa, 
freguesia e concelho de Marinha Grande num total de 1,50 metros. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 04/11/2019, sobre o 
assunto, bem como despacho favorável proferido em 07/11/2019 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 vala, 
para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais Domiciliários de 
Gás Natural, a levar a cabo em Rua Augusto Costa, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
42. E/11104/2019 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - EDP, S.A. 
 
1082 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/11104/2019, datado de 
21/10/2019, apresentado por EDP – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A., com o NIPC 504394029, 
com ocupação de espaço público para abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo,  
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referentes à execução de uma baixada de energia elétrica, a levar a cabo na Estrada do 
Guilherme, Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha Grande, numa extensão de cerca de 
40,00 metros. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 11/11/2019, sobre o 
assunto, bem como despacho proferido em 12/11/2019 pelo Vereador do Urbanismo, Planeamento 
e Ordenamento do Território, no uso da competência delegada pela Presidente da Câmara 
Municipal, por despacho de 03/11/2017. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a Câmara 
Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do 
RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de vala, 
para realização de trabalhos em subsolo, referentes à execução de uma baixada de energia 
elétrica, apresentado por EDP Distribuição – Energia, S.A., com o NIPC 504394029, a levar a 
cabo na estrada do Guilherme, Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os 
seguintes condicionalismos: 

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

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

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
43. Req.º nº 1707/19, datado de 11/10/2019 - Proc.º n.º 214/16, datado de 03/06/2016 - Mermaid 
Desire, Unipessoal Lda 
 
1083 - Presente processo camarário n.º 214/16, apresentado por MERMAID DESIRE, 
UNIPESSOAL LDA, com o NIPC 513 582 592, com sede na rua da Figueira, n.º 3, freguesia e 
concelho da Marinha Grande, respeitante ao licenciamento de obras de alteração e ampliação de 
edifício existente para instalação de um conjunto de unidades destinadas a comércio, serviços e 
indústria, sitas na Rua da Figueira, Salgueiro, freguesia e concelho de Marinha Grande, nos 
prédios registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob os números 3369, 
12463, 12465 e 12464 inscritos respetivamente na matriz predial urbana sob o artigo n.º 6685 e na 
matriz predial rústica sob os números 6398, 6402 e 6400, da freguesia e concelho da-Marinha 
Grande, aprovado por deliberação camarária de 22/09/2017; 
 
Presente requerimento registado sob o n.º 1707/19, datado de 11/10/2019, a solicitar autorização 
para o pagamento fracionado dos custos pela emissão do alvará de obras de alteração e  
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ampliação, em 36 prestações, face à sua indisponibilidade financeira para liquidar a totalidade do 
montante necessário. 
Presente parecer datado de 18/11/2019, sobre o assunto. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e o parecer técnico que sobre ele recaiu e considerando 
que: 
 
- O pedido formulado pela interessada para pagamento, em 36 prestações, do montante de 
27.699,54€ (vinte e sete mil, seiscentos e noventa e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos), 
correspondente ao montante devido pela emissão do alvará de Obras de Alteração e Ampliação, 
se enquadra no previsto no art.º 117.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do 
Município da Marinha Grande (RMEUMMG); 
 
- De acordo com o referido artigo a Câmara Municipal é o órgão competente para autorizar o 
fracionamento do valor em dívida; 
 
- O RMEUMMG não tipifica os casos em que pode ser autorizado o fracionamento dos valores 
respeitantes a taxas municipais, nem define critérios que sustentem a tomada de uma decisão 
ajustada a cada caso, 
 
- O montante em causa, repartido por 36 meses, corresponde a prestações mensais de 769,43€, 
devendo a primeira prestação ser de 769,49€, por forma a que o total pago corresponda ao total da 
divida; 
 
- De acordo com o n.º 4 do referido artigo, prestar garantia bancária, sobre os valores em dívida, 
acrescida de 5% para despesas administrativas, no montante de 28.276,55€. 
 
Delibera DEFERIR o pedido de pagamento fracionado dos custos pela emissão do alvará de 
obras de alteração e ampliação, que titula a aprovação das obras licenciadas no âmbito do 
processo camarário n.º 214/16, sendo o valor de cada prestação de 769,43 € (setecentos e 
sessenta e nove euros e quarenta e três cêntimos), devendo a primeira prestação, no 
montante de 769,49€ (setecentos e sessenta e nove euros e quarenta e nove cêntimos), ser 
liquidada com a emissão do respetivo alvará, conforme disposto na alínea b) do n.º 2 do 
artigo 117.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha 
Grande.  
A interessada deve, ainda, de acordo com o n.º 4 do referido artigo, aquando da emissão do 
alvará, prestar garantia bancária, sobre os valores em dívida, acrescida de 5% para 
despesas administrativas, ou seja, no montante de 28.276,55€ (vinte e oito mil duzentos e 
setenta e seis euros e cinquenta e cinco euros). 
 
Delibera, ainda, informar a requerente que, nos termos do previsto no n.º 5 do já 
mencionado artigo 117.º, sempre que ocorra atraso no pagamento das prestações os juros 
de mora são aplicáveis até 30 dias após a data de vencimento da respetiva prestação, findo 
o qual se consideram vencidas as prestações em falta e acionada a caução prestada para 
integral satisfação do crédito em dívida. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
44. Req.º nº 1858/19, datado de 11/11/2019 - Proc.º n.º 248/19, datado de 12/07/2019 - 
Megatechind - Indústrias Marinha Grande, Lda 
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1084 - Presente pedido registado sob o n.º 1858/19, de 11/11/2019, em que a sociedade 
MEGATECHIND - INDÚSTRIAS MARINHA GRANDE, LDA vem requerer a devolução do montante 
de caução prestada no âmbito da execução de trabalhos preparatórios no âmbito da operação 
urbanística de licenciamento de ampliação de uma unidade industrial, a que corresponde o 
processo camarário n.º 248/19. 
 
Presente parecer datado de 18/11/2019, sobre o assunto. 
 
Após análise da pretensão e considerando que: 
 
- No âmbito do processo de licenciamento n.º 248/19, referente à obra de ampliação de uma 
unidade industrial existente, a realizar no prédio sito no n.º 3 da rua da Zona Industrial, 
Moita, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 1884 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 867-P, da freguesia da Moita e concelho da 
Marinha Grande, após aprovação do projeto de arquitetura, por deliberação camarária 
tomada em reunião de Câmara de 29/07/2019, foi deferido pedido de execução de trabalhos 
preparatórios, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 81º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro; 
 
- A realização destes trabalhos condicionada à prestação de caução para reposição do 
terreno nas condições em que se encontrava antes do início dos trabalhos, no valor de 
28.732,52 €, destinada a garantir a resposição do terreno nas condições em que se 
encontrava antes de inicio dos trabalhos, em caso de indeferimento do processo de 
licenciamento, ou de caducidade do ato de aprovação do mesmo, ocorrido no caso do 
requerente não solicitador a emissão do respetivo alvará após aprovação da operação 
urbanística, nos prazos legalmente fixados para o efeito; 
 
- A operação urbanística em causa foi aprovada por deliberação camarária tomada na 
reunião de 02/09/2019, tendo sido emitido o alvará de obras de ampliação n.º 91/19, em 
11/11/2019, encontrando-se, por isso, cumprido o fim para o qual foi prestada a caução em 
causa; 
 
A Câmara Municipal delibera: 
DEFERIR o pedido e mandar libertar o montante de 28.732,52 € (vinte e oito mil setecentos e 
trinta e dois euros e cinquenta e dois Cêntimos), respeitante à caução prestada através da 
guia de receita n.º 1/1266/11110, paga em 05/08/2019.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
 
45. Revisão do valor da renda da inquilina da atual fração sita na Rua Bairro do Camarnal, 
n.º47 - Marinha Grande, por motivos de alteração na composição do agregado familiar. 
 
1085 - Presente informação n.º 2293 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 07 
de novembro de 2019, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da renda da 
habitação em epígrafe.   
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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.  
 
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 da alínea a) do n.º 2 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do MMG, há lugar à revisão da renda a pedido do 
arrendatário nas situações de : alteração na composição ou nos rendimentos do agregado familiar, 
devendo o arrendatário comunicar o facto ao senhorio, no prazo máximo de 30 dias a contar da 
datada ocorrência; 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e que têm 
por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o artigo 23.º da 
Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à revisão do valor da 
renda da inquilina residente na fração identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o 
constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR CASA DATA 
CONTRATO 

RENDA/19 
(novembro) 

RENDA/20 
(janeiro) 

 
Rua Bairro do Camarnal 

 
47 

 
02/05/2013 

 
98,33€ 

 
4,36€ 

 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a partir do 
1.º dia útil do mês de janeiro de 2020.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
46. Atualização bienal de valor da renda da inquilina da fração sita na Rua Prof. Melo Vieira, 
Bloco 9, 3.º Esq – Marinha Grande 
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1086 - Presente informação n.º 2382 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 19 
de novembro de 2019, a dar conta da necessidade de proceder à atualização do valor da renda da 
habitação em epígrafe.   
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o novo 
regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social.  
 
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 que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou revista, 
nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da data de 
receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão e de 
utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda é 
atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do agregado 
familiar, nos termos do previsto no n.º3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e que têm 
por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o artigo 23.º da 
Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à atualização do valor da 
renda da inquilina residente na fração identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o 
constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR CASA DATA 
CONTRATO 

RENDA/19 
(novembro) 

RENDA/20 
(janeiro) 

 
Rua Prof. Melo Vieira 

 
Bl 9, 3.º Esq. 

 
29/07/2014 

 
24,24€ 

 
60,09€ 

 
 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a partir do 
1.º dia útil do mês de janeiro de 2020.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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47. Apreciação de candidaturas apresentadas relativas ao apoio à natalidade e à família no 
concelho da Marinha Grande entre os dias 5 de junho e 30 de setembro de 2019 e processos 
sujeitos a audiência prévia 
 
1087 - Presente informação n.º I/2312/2019 datada de 08 de novembro de 2019 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, dando conta da apreciação de 23 (vinte e três) processos de 
candidatura, conforme estabelece o Regulamento de Apoio à Natalidade e à Família no Concelho 
da Marinha Grande, publicado no Diário da República, 2º série, nº 207 de 26 de outubro de 2018. 
 
Foram analisados 23 (vinte e três) processos de candidatura no âmbito do Regulamento de Apoio 
à Natalidade e à Família no Concelho da Marinha Grande, publicado no Diário da República, 2ª 
série, nº 207 de 26 de outubro de 2018, conforme estabelece o nº 1 do artigo 4º do citado 
Regulamento, com registo de entrada entre o dia 5 de junho de 2019 e o final do 3º Trimestre de 
2019. 
 
Foram ainda analisados 3 (três) processos de candidatura que deram entrada no 1º e 2º trimestre 
de 2019 (aos quais foi realizada audiência prévia de acordo com o preceituado no nº 1 e no nº 2 
do artigo 121º do Código do Procedimento Administrativo publicado em 7 de janeiro de 2015 e 
deliberação de Câmara Municipal de 15 de julho de 2019), uma vez que existia intenção de 
indeferimento dos processos. 
 
Considerando que dos 23 (vinte e três) processos que deram entrada ao abrigo da alínea a) ou b) 
do n. 3 do artigo 4º do citado regulamento, 22 (vinte e dois) processos de candidatura cumprem as 
condições de atribuição do incentivo consagradas nas alíneas a) a f), do artigo 5.º do 
Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande, 
designadamente as candidaturas constantes e identificadas no Anexo A; 
 
Considerando que dos 23 (vinte e três) processos que deram entrada, ao abrigo da alínea a) ou b) 
do  nº 3 do artigo 4º do citado Regulamento, 1 (uma) candidatura, não cumpre cumulativamente 
com todas as condições previstas nas alíneas a) a f) do artigo nº 5  do Regulamento de Apoio à 
Natalidade e Apoio à Família, devendo  ser realizada a audiência prévia aos interessados, com 
vista à comunicação da intenção de indeferimento, de acordo com o preceituado no nº 1 e no nº 2 
do artigo 121º do Código do Procedimento Administrativo publicado em 7 de janeiro de 2015, 
designadamente a candidatura constante e identificada no Anexo B; 
 
Considerando que em 1 (um) processo que deu entrada ao abrigo da alínea a) do n.3 do artigo 4º 
do citado regulamento, no 1º Trimestre, e que foi sujeito a audiência prévia, conforme deliberação 
de câmara de 15 de julho de 2019, a requerente apresentou os documentos comprovativos de que 
a candidatura cumpre cumulativamente com todas as condições previstas nas alíneas a) a f) do 
artigo nº 5 do Regulamento de apoio à Natalidade e Apoio à família, no concelho da Marinha 
Grande, designadamente a candidatura identificada no Anexo C; 
 
Considerando que a atribuição e pagamento do incentivo ao primeiro progenitor requerente 
identificadas no Anexo A e Anexo C foi calculado com base nas alíneas a) a c) do nº 1 do artigo 
6.º do Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande; 
 
Considerando que em 2 (dois) processos que deram entrada ao abrigo da alínea a) do n.3 do 
artigo 4º do citado regulamento, no 1º e 2º Trimestre, e que foram sujeitos a audiência prévia, 
conforme deliberação de câmara de 15 de julho de 2019, os requerentes não apresentaram 
pronúncia quanto à intenção de indeferimento, e as mesmas não cumprem cumulativamente com 
todas as condições previstas nas alíneas a) a f) do artigo nº 5 do Regulamento de apoio à 
Natalidade e Apoio à família, designadamente as candidaturas identificadas no Anexo D; 
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Deste modo e atendendo a que:  
a) Os processos originais a que se refere a informação se encontram na Divisão de 

Desenvolvimento da Cidadania, com a respetiva documentação; 
b) A dotação financeira necessária está prevista na Ação 2018/A/88. 
 
A Câmara Municipal analisou a presente informação e delibera: 
 

a) Ao abrigo da alínea v) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
de acordo com o disposto no artigo 10.º do Regulamento de Apoio à Natalidade e 
Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande, publicado no Diário da República, 
2º série, nº 207 de 26 de outubro de 2018, deferir 23 (vinte e três) candidaturas, 
mencionadas nesta deliberação, constantes nos documentos em anexo - Anexo A e 
Anexo C; 

b) A atribuição e pagamento do incentivo à natalidade ao primeiro progenitor 
requerente, nos processos identificados, calculado com base nas alíneas a) a c) do 
nº 1 do artigo 6.º do Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família no 
Concelho da Marinha Grande, designadamente os constantes no Anexo A e no 
Anexo C; 

c) A realização de audiência prévia de acordo com o preceituado nº 1 e no nº 2 do 
artigo 121º do Código do Procedimento Administrativo publicado em 7 de janeiro de 
2015, pelas razões supra indicadas e existindo intenção de indeferimento, 
designadamente às candidaturas constantes no Anexo B;  

d) O indeferimento de 2 (duas) candidaturas, mencionadas nesta deliberação, por não 
cumprirem as condições de atribuição do incentivo consagradas nas alíneas a) a f) 
do artigo nº 5 do Regulamento de apoio à Natalidade e Apoio à Família, 
designadamente as candidaturas identificadas no Anexo D; 

e) Definir as datas limite de entrega dos documentos comprovativos de despesa, a 
saber: 

 

Data limite de entrega de documentos para a 1.ª 
Tranche 

Até 06/12/2019 

Data limite de entrega de documentos para a 2.ª 
Tranche 

Até 16/12/2019 

 
Mais delibera que a não apresentação dos referidos documentos dentro dos prazos 
estabelecidos, determina a caducidade automática da presente deliberação. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

 
 
48. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de desenvolvimento 
desportivo época desportiva 2019/2020 – Sport Operário Marinhense 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho e o Sr. Vereador Aurélio Ferreira comunicaram o seu 
impedimento, nos termos do previsto no artigo 69.º, n.º 1, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, uma vez que fazem parte dos órgãos sociais do Sport Operário Marinhense.  
 
A Sr.ª Presidente declarou o impedimento, nos termos do artigo 70.º, n.º 4 do mencionado Código. 
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1088 - 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 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 o Sport Operário Marinhense apresentou a respetiva candidatura a apoio 
financeiro para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desportivo para a 
modalidade de voleibol e Xadrez 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 

SPORT OPERÁRIO MARINHENSE 501417702 27.590,26€ 

 
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 4 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora do MpM, Ana Alves Monteiro, que proferiu a seguinte declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva concelhia, 
que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os objectivos e os 
resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão do 
processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro (DSAJAL 
1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as candidaturas são 
apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada associação 
mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura para que seja clara a 
imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que todas as candidaturas 
admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em processos anteriores, nem que valor 
corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será pago o apoio. A decisão de apoiar as 
associações e a verba que lhes será atribuída deve ocorrer antes da realização dos eventos. 
Naturalmente que o pagamento será contra a apresentação dos justificativos das despesas. 
 
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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INTERVENÇÃO CULTURAL 

 
 
49. Celebração de Protocolo de Parceria para o funcionamento da Orquestra Juvenil da 
Marinha Grande. 
 
1089 - Considerando a Informação Interna da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania com 
registo I/2324/2019, de 12 de novembro, resultante do cumprimento de determinações superiores, 
onde é proposta a apreciação e aprovação de Protocolo de Parceria para o Funcionamento da 
Orquestra Juvenil da Marinha Grande, a celebrar entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia 
da Marinha Grande, dado que se reconhece que a Orquestra Juvenil desempenha uma função de 
natureza educativa e cultural de interesse público local e dado que a sua criação é um projeto 
comum, do Município e da Freguesia da Marinha Grande, que deve continuar a ser apoiado para 
manutenção do seu funcionamento; 
 
Considerando a apreciação feita à minuta do Protocolo de Parceria, a celebrar entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia da Marinha Grande, cujo objeto é o funcionamento da Orquestra 
Juvenil e da Big Band da Marinha Grande; 
 
Considerando que a criação e o funcionamento da Orquestra Juvenil é um projeto comum de 
parceria, estabelecida entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da Marinha Grande, no 
quadro das respetivas atribuições, ao abrigo do disposto nos artigos 7.º, n.º 1 e n.º 2, alínea d) e 
23.º, n.º 1 e n.º 2, alíneas e) e f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 
 
Considerando que a celebração do Protocolo de Parceria implica um encargo para o Município de 
29.985,00 euros, a transferir para a Junta de Freguesia da Marinha Grande até 31 de dezembro de 
2019, correspondente à comparticipação em 75% dos custos com os monitores e outras despesas 
de funcionamento (despesas correntes) e que existe dotação financeira na ação 2018/A/207 do 
Plano de Atividades Municipais; 
 
A Câmara Municipal ao abrigo da competência conferida pela alínea j), do n.º 1, do artigo.º 
25.º e alínea ccc), do n.º 1, do art.º 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibera aprovar a minuta de 
Protocolo de Parceria a celebrar entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da 
Marinha Grande, que fica anexa e se dá por integralmente reproduzida, e submete-lo a 
apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 
 
A presente deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 
50. Responsabilidade Civil Extracontratual do Município da Marinha Grande - Pedido de 
indemnização por danos materiais em veículo automóvel ao circular pela Rua dos Oleiros - 
Trutas - Marinha Grande – Apreciação - Proposta de indeferimento – AUDIÊNCIA PRÉVIA 
 
1090 - Presente informação jurídica n.º 2146/2019, de 22.10.2019, na qual é mencionado que 
“mantendo-se os pressupostos de facto e de direito enunciados na informação jurídica n.º 
1472/2018, de 06.06.2018, reiterados e transcritos na informação jurídica n.º 1984/2019, de 
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01.10.2019, mantenho integralmente o teor destas duas informações jurídicas, competindo à 
Câmara Municipal concordar ou discordar das mesmas e, consequentemente, deliberar sobre o 
projeto de decisão final” 
 
Presente informação jurídica n.º 1984/2019, de 01.10.2019 a qual conclui que se mantêm os 
pressupostos de facto e de direito constantes na informação jurídica n.º 1472/2018, de 05.06.2018, 
nomeadamente, “Não se encontra junto ao processo administrativo qualquer elemento probatório 
nem quanto do alegado dano (uma vez que a autoridade policial não o constatou nem foram juntas 
imagens do mesmo pela requerente), nem quanto à caracterização do buraco, nomeadamente as 
dimensões da profundidade deste, existindo apenas uma imagem (porquanto por um lado, não foi 
solicitada a comparência da autoridade policial no local e, por outro lado, os serviços municipais já 
haviam reparado o buraco aquando da deslocação da técnica da área da conservação e 
renovação das infraestruturas viárias em 11.04.2018) nem ainda quanto à existência do nexo de 
causalidade entre o facto e o alegado dano, isto é, tendo em conta que não foi junto ao processo 
qualquer documento de uma autoridade pública que tenha presenciado os factos ora alegados, 
nomeadamente participação da autoridade policial local caso tivesse comparecido no local à data 
dos factos, nem quaisquer outros meios probatórios legalmente previstos, as simples alegações da 
requerente/condutora que o veículo automóvel embateu num buraco existente num arruamento, 
aquando da circulação neste, tendo tal embate sido a causa do rebentamento de um pneu, não é 
suficiente para provar que o alegado dano decorreu do embate do referido veículo automóvel num 
concreto buraco, existente no referido arruamento.”   
 
Presente Informação jurídica n.º 1472/2018, de 05.06.2018, a qual conclui que não se encontram 
preenchidos os requisitos legais da responsabilidade civil extracontratual por facto ilícito do 
Município da Marinha Grande; 
 
Presente Informação da Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos, a qual conclui, após 
deslocação da Técnica ao local em 11.04.2018, pela existência de um buraco, impossível de 
caracterizar com precisão por já se encontrar reparado desde 03.04.2018, e pela então 
inexistência da sua sinalização, na Rua dos Oleiros, zona de pinhal, lugar das Trutas, freguesia de 
Marinha Grande;  
 
Presente requerimento com o n.º E/3751/2018, de 17.04.2018, apresentado por Fernanda Maria de 
Jesus Santos, contribuinte n.º 190 860 146, residente no n.º 12 da Rua Porto de Mós, lugar das 
Trutas, freguesia de Marinha Grande, no qual requer indemnização, no valor total de 45,01 €, por 
alegado dano ocorrido no veículo automóvel com a matrícula 58-02-SN, do qual é proprietária, na 
sequência de passar por cima de buraco, não sinalizado, existente na Rua dos Oleiros, lugar das 
Trutas, em 30.03.2018;  
 
Presente “Participação de Acidente” elaborada em 05.04.2018 pela Esquadra da Marinha Grande 
da Polícia de Segurança Pública, à qual corresponde o registo de entrada n.º 3530/2018, de 
11.04.2018. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de direito 
constantes da informação n.º 1472/2018, de 05.06.2018, reiterados na informação jurídica n.º 
1984/2019, de 01.10.2019 e n.º 2146/2019, de 22.10.2019, que ficam anexas à presente ata 
(Anexo 3) e que aqui se dão por integralmente reproduzidas, delibera notificar a requerente 
Fernanda Maria de Jesus Santos, do presente projeto de decisão final de indeferimento do 
seu pedido, concedendo-lhe o prazo de 10 dias úteis a contar do recebimento da notificação 
para, querendo, dizer por escrito o que se lhe oferecer sobre o mesmo, nos termos do 
previsto nos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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51. Concessão de exploração de estabelecimento de restauração e bebidas - Centro 
Empresarial - Zona Industrial da Marinha Grande - Abertura de Concurso Público 02/2019 
 

A Sr.ª Presidente informou que terminaram as obras e agora a Câmara está em condições para 
abrir concurso para exploração dos estabelecimentos, tendo explicado as condições para o 
concurso e referido que os espaços terão água e luz autónomos. 
 

Os Srs. Vereadores do MpM colocaram as seguintes questões: 
“O IPL ainda está no edifício? 

A proposta é de fazer uma concessão a 15 anos, pagando 500€/mês. 
É muito importante que exista um restaurante dentro da zona industrial, mas foi feita alguma 
análise ao mercado para perceber que estas condições serão aceites? Recordo que em 2014 
houve um concurso para concessão, com condições iguais a estas (€ 500/mês) e o concurso ficou 
deserto, sem ninguém interessado e deste modo não houve, até hoje, um restaurante.” 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro questionou ainda o grau de parentesco existente entre dois 
elementos do júri. 
 
A Sr.ª Presidente disse que vai ter o cuidado de analisar.  
Relativamente à presença do IPL referiu que sabe que terminou o contrato mas não sabe se ainda 
lá têm alguma coisa. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que também lhe parece um valor muito elevado 
para a renda de um ginásio. Sobre o restaurante também lhe parece um pouco elevado porque 
não está equipado. O bar já lhe parece mais ou menos razoável. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que o preço base é o mesmo que tinha vindo anteriormente, numa altura 
até financeiramente mais difícil, mas não tem problemas em retirar os pontos, analisar estas 
questões agora colocadas e trazer novamente o assunto a uma próxima reunião. 
 

Assim, e com a concordância de todos, este ponto e os seguintes foram retirados da ordem do dia 
 
 

52. Concessão de exploração de estabelecimento de  bebidas - Centro Empresarial - Zona 
Industrial da Marinha Grande - Abertura de Concurso Público 03/2019 
 

Os Srs. Vereadores do MpM colocaram a seguinte questão: 
“Está proposto um bar concessionado a 15 anos pagando € 300/mês. Foi analisado se estas 
condições são aceitáveis para o mercado? 
 

Assunto retirado da ordem do dia. 
 
 

53. Concessão de exploração de espaço destinado à prestação de  serviços desportivos na 
área da manutenção da condição física - Centro Empresarial - Zona Industrial da Marinha 
Grande - Abertura de Concurso Público 04/2019 
 
Os Srs. Vereadores do MpM colocaram as seguintes questões: 
“A proposta é para a concessão a 15 anos dum ginásio, pagando 400€/mês. Foram analisadas as 
condições de mercado, incluindo a exigência de 15 anos de concessão? 
 

Assunto retirado da ordem do dia. 
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Antes de encerrar a reunião a Sr.ª Presidente deixou um voto de pesar pelo falecimento do antigo 
Vereador, Sr. Carlos Augusto Domingues, tendo sido feito um minuto de silêncio em sua memória. 

 
 

 




E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 15:45 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, 

 
 
 
 
 


