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Aos vinte e sete dias do mês de dezembro 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 15:00 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

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

 

 
  

 
 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
1. Sr. António José Rego Esteves - pretende solicitar informação sobre a rede de 
saneamento na Rua da Soprem. 
 

2. Sr. José de Lemos Esteves - pretende solicitar informações sobre acessibil idades do 
Plano Diretor Municipal da Marinha Grande. 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Pedido de suspensão do mandato da Senhora Vereadora Lara Marques Lino 
2. Contrato de comodato – Cedência de viatura à UCC da Marinha Grande 
3. Adenda ao Protocolo de ADENDA AO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE 
ESPAÇOS MUNICIPAIS - Ratificação do despacho nº 535/2019 de 20 de Dezembro de 2019 
da Presidente da Câmara Municipal 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

4. Resumo de Tesouraria do dia 20 de dezembro de 2019 
 

APROVISIONAMENTO 

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

6. Empreitada de: Benef iciação da Rua do Repouso - 2ª Fase - Concurso público n.º 
04/2018. Extinção parcial de caução. 
7. Receção Provisória - Requalificação Rua da Vitória - Concurso público n.º 13/2018 
8. Receção Provisória - Intervenções urgentes de regularização fluvial nas áreas afetadas 
pelos incêndios florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017 - Município da Marinha 
Grande - Concurso público n.º 23/2018 
9. CP 10/2019 - Requalif icação Arquitetónica e Energética do Edifício da Biblioteca Municipal 
- Não apresentação dos documentos de habilitação e manifestação de indisponibilidade para 
contratar a realização da obra pelo adjudicatário - Caducidade da adjudicação e Revogação 
da decisão de Contratar 
10. “Requalif icação/ ampliação da Escola Básica da Moita - CP n.º 05/2018” – Aprovação de 
trabalhos a menos. 
11. “Requalif icação da Rua Aníbal Bettencourt em São Pedro de Moel – CP n.º 08/2019” – 
Suspensão parcial dos trabalhos. 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

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

13. Rede de abastecimento de água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos – 
Fase 01 – P.A. n.º 13/2019 - Aprovação de projeto de execução 
14. Rede de abastecimento de água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos – 
Fase 02 – P.A. n.º 13/2019 - Aprovação de projeto de execução 
15. Rede de abastecimento de água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos – 
Fase 03 – P.A. n.º 13/2019 - Aprovação de projeto de execução 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

16. Req.º nº 1992/19, datado de 02/12/2019 - Proc.º n.º 250/19, datado de 16/07/2019 - 
Crónica Ancestral, Unipessoal, Lda 
17. Req.º nº 1178/19, datado de 11/07/2019 - Proc.º n.º 244/19, datado de 11/07/2019 - 
Sérgio Silva Ferreira e Maria Isabel Ferreira Brás 
18. Req.º nº 1559/19, datado de 18/09/2019 - Proc.º n.º 478/19, datado de 12/11/2018 - 
Sandra Isabel Gregório Alves 
19. Req.º nº 1896/19, datado de 14/11/2019 - Proc.º n.º 233/19, datado de 01/07/2019 - Alex 
Clement Robberecht e Bhadrani Pandithage 
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20. Req.º nº 1923/19, datado de 18/11/2019 - Proc.º n.º 166/19, datado de 10/05/2019 - 
Pedro Miguel Barros Pedrosa Ascenso 
21. Req.º nº 1453/19, datado de 28/08/2019 - Proc.º n.º 458/18, datado de 29/10/2018 - Artur 
da Silva Lopes de Almeida e Noémia Maria Marques Santiago 
22. Req.º nº 1768/19, datado de 23/10/2019 - Proc.º n.º 540/18, datado de 21/12/2018 - 
Dazilver - Investimentos Imobiliários e Turísticos, S.A. 
23. Req.º nº 1940/19, datado de 20/11/2019 - Proc.º n.º 177/19, datado de 16/05/2019 - Nuno 
Manuel Santos Rosado 
24. Req.º nº 1958/19, datado de 22/11/2019 - Proc.º n.º 418/18, datado de 03/10/2018 - 
Rifarta - Construção Civil, Lda. 
25. Req.º nº 1850/19, datado de 08/11/2019 - Proc.º n.º 159/18, datado de 02/05/2018 - 
Mário Filipe Coelho e Rosa Lucas de Abreu Coelho 
26. Req.º nº 1920/19, datado de 15/11/2019 - Proc.º n.º 170/19, datado de 14/05/2019 - 
Paulo Rui da Cunha Ferreira 
27. Req.º nº 1973/19, datado de 27/11/2019 - Proc.º n.º 267/19, datado de 26/07/2019 - 
Dulce Isabel Ramos Ferreira e Filipe Miguel da Silva 
28. Req.º nº 14864/19, datado de 12/11/2019 - Proc.º n.º 11/18, datado de 17/01/2018 - 
Vangest - Engenharia Financeira e Gestão, S.A. 
29. Req.º nº 2056/19, datado de 12/12/2019 - Proc.º n.º 464/18, datado de 30/10/2018 - 
Ermelinda Pereira Ferreira Sapateiro Matias 
30. Req.º nº 2032/19, datado de 09/12/2019 - Proc.º n.º 524/18, datado de 07/12/2018 - 
Summercaravel Lda. 
31. Req.º nº 2000/19, datado de 03/12/2019 - Proc.º n.º 534/17, datado de 30/11/2017 - 
YUDO EU, S.A. 
32. Req.º nº 1981/19, datado de 29/11/2019 - Proc.º n.º 523/18, datado de 07/12/2018 - Nau 
Frágil - Bar, Unipessoal Lda 
33. Req.º nº 1948/19, datado de 21/11/2019 - Proc.º n.º 735/2019, datado de 21/11/2019 - 
Moliporex-Moldes Portugueses, Importação E Exportação, Lda. 
34. Req.º nº 2041/19, datado de 11/12/2019 - Proc.º n.º 321/18, datado de 03/08/2018 - João 
Mendes Batista e Maria Cristina Calado Moleirinho Batista 
35. Req.º nº 1494/19, datado de 04/09/2019 - Proc.º n.º 218/18, datado de 07/06/2018 - Nuno 
Miguel de Sousa Fernandes 
36. Req.º nº 2033/19, datado de 10/12/2019 - Proc.º n.º 474/17, datado de 25/10/2017 - 
Armando Fernandes António 
37. Req.º nº 2052/19, datado de 12/12/2019 - Proc.º n.º 488/17, datado de 31/10/2017 - ATT 
- Advanced Tool Technology, Lda 
38. Req.º nº 2018/19, datado de 05/12/2019 - Proc.º n.º 237/17, datado de 09/06/2017 - 
Pelacerta - Investimentos Imobiliários, Lda. 
39. Req.º nº 2117/19, datado de 23/12/2019 - Proc.º n.º 233/16, datado de 16/06/2016 - 
Dreamelement - Unipessoal, Lda. 
40. Req.º nº 1467/18, datado de 10/08/2018 - Proc.º n.º 503/2018, datado de 10/08/2018 - 
Rua das Flores - Gestão de Activos Imobiliários, Lda. e Alberto Carreira, Construções, Lda. 
41. Req.º nº 2119/19, datado de 23/12/2019 - Proc.º n.º 436/19, datado de 03/12/2019 - Rua 
das Flores - Gestão de Activos Imobiliários Lda, e Alberto Carreira, Construções, Lda 
42. Req.º nº 1889/19, datado de 14/11/2019 - Proc.º n.º 446/17, datado de 03/10/2017 - Rua 
das Flores, Gestão de Activos Imobiliários, Lda. e Alberto Carreira, Construções, Lda. 
43. Req.º nº 1154/19, datado de 05/07/2019 - Proc.º n.º 190/18, datado de 18/05/2018 - 
Tradilusa - Empreendimentos Imobiliários, Lda. 
44. Req.º nº 1418/19, datado de 21/09/2019 - Proc.º n.º 214/18, datado de 04/07/2018 - 
MLRZ - Sociedade Imobiliária, Lda. 
45. Req.º nº 1502/19, datado de 06/09/2019 - Proc.º n.º 180/18, datado de 14/05/2018 - Solo 
e Betão - Compra e Venda de Imóveis para Revenda e Construção Civil, Lda. 
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46. Req.º nº 1564/19, datado de 18/09/2019 - Proc.º n.º 482/18, datado de 12/11/2018 - Profit 
Creation - Investimentos Imobiliários, S.A. 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 

PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

47. Cedência de instalações sita no Bairro do Camarnal velho, nº 22, para criação de 
Unidade de Alojamento Temporário 
48. Cedência de instalações no espaço integrante dos estaleiros municipais à Associação 
Novo Olhar II - Destinadas ao funcionamento da Loja Social da Marinha Grande. 
49. Programa de parcerias - Criatividade - Problem Solvers em Ação! - Associação Torrance 
Center Portugal - Ratificação de Despacho  
50. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2020 - Assoc iação 
Novo Olhar II - Funcionamento do Centro Sócio Sanitário Porta Azul + Loja Social e Casa 22. 
 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

51. Isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro – Agrupamento de Escolas Marinha 
Grande Poente 
52. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 – Área cultural 
- Clube dos Músicos da Marinha Grande - Vamos dar Música à Marinha 3ª fase - Aquis ição 
de equipamento para o palco e salão do Clube dos Músicos da Marinha Grande 
53. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 - Clube dos 
Músicos da Marinha Grande - Programa Vamos dar Música à Marinha-3ª fase 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

54. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benef ícios a entidades de 
natureza desportiva 2020 
55. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de desenvolvimento 
desportivo época desportiva 2019/2020 - Atlético Clube Marinhense 
56. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de desenvolvimento 
desportivo época desportiva 2019/2020 - Sporting Clube Marinhense 
57. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de desenvolvimento 
desportivo época desportiva 2019/2020 - Sport Lisboa Marinha 
58. Atribuição de apoios ou benefícios a entidades de natureza desportiva em 2020. Sport  
Operário Marinhense - Torneio de Xadrez Memorial Dr. José Vareda 
59. Contrato programa de patrocínio desportivo – Sporting Clube Marinhense 
60. Contrato programa de patrocínio desportivo – Atlético Clube Marinhense  
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

61. Lote 4 do Loteamento do Casal d´Anja, Vieira de Leiria - Aquisição a custos controlados 
ao abrigo do RALACS - Pedido de informação sobre o exercício do direito de preferência e 
autorização de alienação 
 

 

 

 

 

 



 

Página 6 de 87 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 27/12/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 38 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
1. Sr. António José Rego Esteves – inscreveu-se para solicitar informação sobre a rede de 
saneamento na Rua da Soprem. 
Referiu que tem uma empresa em expansão nesta rua e não tem saneamento ,  apesar de 
este estar a 50 metros. Na altura foi-lhe dito que iam ser abertas novas avenidas para a 
Estação, mas desde aí nada aconteceu, ao contrário de outras cidades, onde as zonas junto 
das estações de comboios se têm desenvolvido. 
Tem uma planta fornecida há algum tempo pela CMMG, onde estão assinaladas as referidas 
ruas, mas até agora nada foi feito. Agradecia ser informado.  
Terminou distribuindo cópia da referida planta a todos os membros do executivo. 
 
 
 

2. Sr. José de Lemos Esteves – inscreveu-se para solicitar informações sobre 
acessibilidades do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande. 
Referiu que, na sequência da anterior intervenção, vem falar sobre a sua empresa, s ituada 
na Rua da Soprem, e também sobre outra grande empresa, que é a CP, e do facto de aquela 
zona da Estação não estar desenvolvida, ao contrário daquilo que estava previsto para a  
referida zona, conforme consta da planta que distribuiu, e que é diferente daquela que o  Sr.  
António Esteves distribuiu. 
Pretende saber o que a Câmara pensa fazer naquela zona no que diz respeito a vias 
rodoviárias. 
 
 
Terminadas as intervenções, a Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos 
Caetano, que respondeu o seguinte: 
 
Agradeceu a vinda dos dois munícipes, a quem vai responder em conjunto. 
Referiu que o saneamento na Rua da Soprem não está feito nem há previsão para aquela 
zona. É preciso ver se há possibilidade de ligação a partir da rede existente para a empresa. 
Vai haver intervenção nas vias circundantes, a Rua da Soprem vai seguir em f rente, no 
seguimento do loteamento que a Câmara vai fazer, e nessa altura terá de fazer o 
saneamento. Se há possibilidade de o fazer mais rapidamente para a empresa será uma 
questão que tem de ser vista, ou então se tem de esperar pelo loteamento. Poderá 
encontrar-se com o Sr. António Esteves para analisarem a sua situação. 
Em conclusão, em termos de vias, no início do ano terá de se iniciar já a ligação à Avenida 
da Liberdade. O saneamento terá de ser visto com o munícipe. 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os presentes na sala e em 
casa, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o seu 
conteúdo. 
  
1. Votos de Boas Festas: A todos os munícipes, a todos os trabalhadores do município 
e aos meus caros colegas deste órgão executivo. Desejo-vos umas festas felizes, um ano 
2020 cheio de saúde e prosperidade para todos/as. 
 
2. Email de um Munícipe: 
“Deparei-me já duas vezes esta semana com uma família composta de pai, mãe e cerca 
de quatro filhos, pelo menos dois com menos de 5 anos "vivendo" numa casa abandonada 
na Rua da Portela, perto do número 71.  Não tem a Câmara Municipal uma resposta social 
para esta situação? 
É que não nos parece minimamente aceitável ver uma família em tais condições. Muito 
aguardo uma vossa resposta à minha mensagem e ainda mais a esta situação social 
desfavorecida”.  
 
3. Ponto situação dos processos: 

• Concessão da zona industrial (Centro empresarial) 

• Ciclovia entre a Rua dos Carreirinhos e o Estádio Municipal – concurso público n.º 
36/2019. 

• Ciclovia entre a zona industrial e E.R. 242-2 – Troço 1 – Concurso público n.º 
37/2019. 

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

• Fez suas as palavras e os desejos de voto de Bom Ano Novo da Sr.ª Vereadora Ana 
Monteiro. 

• Deu os parabéns ao ACM pela boa exibição na Taça da Liga, embora não tenha 
conseguido passar. 
Também foi à apresentação da nova camisola, a título pessoal, não como 
Vereadora, mas como lhe foi pedido pelo Presidente do clube para entregar a 
camisola à Sr.ª Presidente, fá-lo agora na reunião. 

• Deu também os parabéns aos atletas do Desportivo Náutico. 
• Café D’Arte, Café Luís de Camões e Café do Parque Mártires: qual o ponto de 

situação das três concessões? 
Sabe que a do Café do Jardim Luís de Camões já terminou. Sobre a Cafetaria D’Arte 
a resposta tem sido sempre a de que o concessionário impugnou, mas é prec iso 
resolver o problema para se abrir aquele espaço num local nobre da cidade. 

• Para quando o início das obras em S. Pedro, na rua dos bares, para que estes 
possam desenvolver os seus negócios? 

• É necessária a vedação para o parque infantil do Bambi, de preferência em madeira. 
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• Cemitérios – é uma questão melindrosa e que a preocupa. Tem havido muitas 
queixas, especialmente das funerárias. Soube que houve uma reunião com duas 
delas. O que a preocupa é o caderno de encargos, que já analisou, e que só obriga a 
empresa a ter um coveiro nos funerais, o que não chega para fazer descer o caixão,  
pois terão de ser dois. Na sua opinião o problema começa logo na elaboração do 
caderno de encargos, que só exige um coveiro e assim a empresa pode sempre 
dizer que está a cumprir. 

• Escola João Beare – falta de condições e quais as medidas para resolver a situação. 

• O processo de inquérito sobre as águas balneares na Ribeira de S. Pedro foi retirado 
de uma reunião extraordinária realizada em agosto de 2019. Trata-se de uma 
situação grave, por isso veio a uma reunião extraordinária, e até agora, apesar de 
perguntar insistentemente, não voltou à reunião, tendo desaparecido por completo 
das reuniões. 

• Lamentou o encerramento da Casa de Pessoal da CMMG e que a Sr.ª Pres idente 

não tenha feito todos os esforços, apesar de ter feito reuniões.  A própria Câmara 
deveria ter apresentado uma proposta concreta.  
 

• Questões dos munícipes 
➢ A Rua das Rosas Silvestres, na Tojeira, abateu, mas só foi tapada parcialmente.  

Porquê? 
➢ A Rua de Damão necessita da colocação de 2 espelhos, e a Rua Augusto Costa 

de um espelho. 
➢ A Rua dos Sapateiros tem um buraco.  
➢ Solução para o cruzamento do Pingo Doce, na Embra. 
➢ Passadeiras na Rua do Fundão: já estão colocadas? 
➢ Fios aéreos da MEO em S. Pedro de Moel: já foram retirados? 

 
• Sobre os munícipes António e José Esteves – trata-se de uma questão amiudamente 

levantada pela CDU, que é o saneamento, quer sejam muitos metros ou poucos. 
Não se compreende, numa terra industrial e tecnologicamente desenvolvida, não  
haver saneamento. Espera que se resolva o problema, que já tem anos.  

 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os presentes na sala e em casa, e 
a todos desejou votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo. 
 

• Munícipes – referiu que o desenho que distribuíram não está de acordo com aquilo 
que tem vindo a ser falado aqui nas reuniões. 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que este desenho é antigo,  mas nada está 
fora de hipótese, dependendo das infraestruturas que lá se quiserem implantar nos 
terrenos sobrantes, só que nem todos são da Câmara. Esta situação vai ser 
analisada na discussão da revisão do PDM. 

 
Tendo em conta que o Sr. Vereador remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir 
o seu conteúdo. 
  
“1.    FELICITAÇÕES 
 

1. Felicitar o marinhense Carlos Santos, do Studio Jiu-Jitsu da Marinha Grande, por se 
ter sagrado campeão nacional de Jiu-Jitsu na categoria de masters, pesos médios. 
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2. Felicitar o Desportivo Náutico da Marinha Grande por se ter sagrado vice campeão 
nacional da 2ª divisão em femininos, subindo à 1ª divisão e garantindo a manutenção 
na 2ª divisão em masculinos. Realçar a nível individual e estafetas , fel icitando os 
nadadores que mais se destacaram, entre eles, Giovanna Vargas, Maria Amado, 
Bruna Moiteiro, Ariana Carapinha, Margarida Madeira, Ricardo Silva. 

3. Felicitar os marinhenses Marco Francisco e Iderlindo Gomes, o Eder, pela presença 
na seleção nacional em cadeiras de rodas que se sagrou vice campeã europeia. 
Realçar ainda que o Eder foi nomeado para a melhor equipa do torneio. 

4. Felicitar o Clube de Atletismo da Marinha Grande pelo desempenho nos 
campeonatos distritais de juvenis. Realçar a nível individual atletas que mais se 
destacaram, entre eles, os campeões Catarina Ferreira nos 1500m, o David Pereira 
no lançamento do peso, o Gustavo Gomes nos 5000m marcha, e ainda a Patr íc ia 
Rosa vice campeã dos 3.000m 

  
 
2.    MUNICIPES 
 
1.    Sobre o saneamento nas Trutas, fui abordado por vários munícipes que me questionam 
o ponto de situação, nomeadamente: 

• Se já está todo feito? 
• Em caso negativo, para quando está previsto terminar? 

• O que se passa na Rua da Estremadura? 
  
2.    O pavilhão 3 da FAE/PME, continua sem condições para a prática desportiva.  Foram 
gastos mais de 200.000€ sem resolver os problemas, como é o caso do telhado e do teto,  
chove no piso colocando em perigo os atletas ao escorregarem na água caída do teto. 
Para quando este executivo permanente decide resolver duma vez os problemas existentes 
nos 3 pavilhões da FAE? 
 
  
3.    ASSUNTOS DIVERSOS 
 

1. Em janeiro deste ano, este executivo permanente aceitou a competência de instalar e 
gerir a Loja do Cidadão em 2019. Estamos no final do ano e os cidadãos continuam a não 
ter uma Loja do Cidadão, onde ficassem concentrados os diversos balcões de ent idades 
publicas, onde pudessem tratar dos vários assuntos sem terem de andar a saltar de 
entidade ou mesmo de se deslocar a Leiria. Como exemplo o renovar ou mudar a morada 
do cartão de Cidadão, revalidar a carta de condução, tirar o passaporte, marcar uma 
consulta no centro de saúde, questionar assuntos das finanças ou da segurança social, 
pagar a água, 
 

Para além de todas as vantagens para os munícipes, tínhamos ainda economia de 
instalação e exploração. 
A nossa proposta é que se tome uma decisão estratégica de concentrar esta Loja do 
Cidadão nos espaços abandonados do Edifício a Resinagem, seria, isso sim, um novo polo 
de atracão para o centro da cidade, com impacto positivo para o comércio local. 
Infelizmente este executivo permanente não cumpriu a obrigação que assumiu, deixando os 
munícipes sem um espaço fundamental na cidade e continuando alheado a um projeto para 
a reabilitação do centro tradicional. 
 

3. Subscrevemos a vereadora Alexandra sobre o encerramento da Casa do Pessoal e 
lamentamos que pela primeira vez desde que o MpM aqui está (2013) não ter havido 
um convívio de Natal entre as centenas de trabalhadores da Câmara.” 
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O Sr. Vereador Álvaro Botas Letra cumprimentou todos os presentes na sala e em 
casa, e referiu o seguinte: 
 

• Agradeceu ter sido autorizado a sentar-se no período antes da ordem do dia, antes 
da apreciação do pedido de suspensão do mandato da Sr.ª Vereadora Lara Lino. 

• Apresentou os seus votos de Boas Festas a todos, vereadores, munícipes, e 
especialmente aos trabalhadores desta Câmara Municipal. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra desejou a todos Boas Festas e um Ano de 2020 cheio de 
saúde, e respondeu o seguinte: 
 

• A família a viver na casa abandonada trata-se de uma família de etnia cigana, 
composta por uma senhora viúva, que é de Almeirim e veio cá v isitar famil iares e 
ocupou uma casa nesses dias, na Portela. Está lá com um filho de 14 anos, um de 
16 e outro de 8 anos. Veio visitar as filhas que estão com uma irmã, que v ive numa 
casa arrendada, sem espaço, e daí ela ter ocupado aquela casa das matas. 
Vai ser dada esta resposta ao munícipe que colocou a questão. 

 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano respondeu às seguintes questões: 
 

• Ciclovias Carreirinhos/Zona Industrial e Estádio/Carreirinhos – a questão burocrática 
e técnica está ultrapassada, tem consigo os projetos prontos, mas teve uma dúvida 
sobre os semáforos. Pediu melhor análise e por isso optou por não os trazer a es ta 
reunião. 

• Saneamento das Trutas – o projeto está a ser desenvolvido, ainda não o tem 
consigo, mas estará nos ajustes finais e espera poder lançar o concurso no início do 
próximo ano. 
A Rua da Estremadura faz parte deste projeto de saneamento, assim como todas as 
outras ruas das Trutas. Nenhuma fica de fora, mas a obra nunca estará no terreno 
antes do verão. 

• Pavilhão 3 do PME – o Sr. Vereador Aurélio diz que já se gastaram mais de 200 mil 
euros neste pavilhão. Não sabe se será assim. Primeiro tem de se decidir o  que 
fazer naquele pavilhão, se vai ou não ser um pavilhão desportivo.  
Há cerca de 3 semanas os pavilhões municipais foram v is itados por técnicos da 
faculdade de arquitetura com vista ao estudo e apresentação de soluções para a 
resolução dos problemas de humidades destes pavilhões. 
 

• Relativamente à Sr.ª Vereadora Alexandra, referiu que o presenteou com um saco 

cheio de questões, talvez por ser Natal, e às quais vai responder. 
• Em janeiro já se poderá lançar o concurso para a questão da rua dos bares,  em S.  

Pedro. 
• A vedação do parque do Bambi também poderá arrancar no início do ano. 
• Cemitérios – há dois aspetos: a manutenção dos edifícios, que é da Câmara, e que 

depende de si, e a parte operacional, que depende da empresa contratada. Houve a 
reunião com as agências, foram ouvidas, depois também chegaram as mesmas 
queixas por parte dos munícipes, e f icou acordado a Câmara ir analisar toda esta 
informação e ver o que se passa com a empresa. Ainda não falou com a empresa,  
devido à altura do ano, mas pensa que há situações que tem de ser resolvidas,  a 
julgar por aquilo que tem ouvido. 
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• Escola João Beare – tem conhecimento da situação do edifício, ele e a Vereadora 
têm ido ver a escola e vai ser visto com o arquiteto a possibilidade de remodelar o 
edif ício e até alargá-lo. 
A Sr.ª Presidente quis reforçar a informação do Sr. Vereador para dizer que a 
Câmara vai ter como prioridades o chamado Centro Escolar de Vieira de Leiria, que 
não será um verdadeiro Centro Escolar por causa da dimensão do terreno, e a 
escola João Beare. Já foi dada essa indicção aos serviços. 

• Rua das Rosas Silvestres – foi pavimentada há pouco tempo, mas houve uma rotura 

que abriu um grande buraco, que foi tapado provisoriamente, porque agora vai ser 
reparado com um pavimento betuminoso, que cabe dentro da adjudicação já aqui 
aprovada para diversas ruas do concelho. 

• Espelhos – já tomou nota e vai dar andamento. 
• Rua dos Sapateiros – vai ser a próxima a ser pavimentada. 
• Cruzamento do Pingo Doce – foi feito um procedimento para ativação dos 

semáforos, chegou-lhe o processo, mas voltou aos serviços, para fazer uma 
correção em termos tecnológicos. 

• Rua Fernando Pessoa e Rua Cidade do Fundão – o estacionamento vai ser feito em 
f rente da escola. Foi feito um primeiro concurso, f icou deserto, e agora vai ser 
lançado de novo. 

• Fios da MEO em S. Pedro – começaram agora a fazer o enterramento dos f ios, e é 
preciso acompanhar para que o continuem a fazer noutros sítios. 

• Terminou a sua intervenção referindo que a Sr.ª Vereadora Alexandra levantou a 
questão da prioridade do saneamento para a CDU, mas também é prioridade para o  
PS, assim como também é para o MpM, conforme se manifestaram. 
O Sr. Vereador Carlos Caetano referiu que é sempre mais prioridade para quem 
aprova orçamentos. 
Os Srs. Vereadores do MpM protestaram. 
O Sr. Vereador Carlos Caetano dirigiu-se à CDU, desejando que cont inuem a ter 
essa vontade. 
 

 
A Sr.ª Presidente informou o seguinte: 
 

• Reuniu com o novo Secretário de Estado das Florestas no passado dia 18 de 
dezembro, a quem levou a questão das estradas da mata, a falta de efetivos do 
ICNF, o alargamento da Zona Industrial e o pedido do reforço de financiamento para 
o Museu das Florestas.  
Ele tinha conhecimento destes problemas, assegurou que iria dar-lhe atenção e que 
queria criar uma centralidade do ICNF aqui na Marinha Grande, com mais 300 novos 
trabalhadores, cujos concursos estão a ser lançados. Ficou combinado voltarem a 
encontrar-se em janeiro. 

• Concessões no Centro Empresarial – virão à próxima reunião. 
• Loja do Cidadão – a Câmara está a tratar com a Junta de Freguesia de Vieira de 

Leiria abrir lá um espaço de apoio aos cidadãos daquela freguesia. 
No que se refere à Marinha Grande ele teria de abarcar os serviços da Segurança 
Social e do IRN, que irão ser instalados no Atrium. Em termos de Segurança Social e 
Finanças os serviços já se encontram no Centro Tradicional. 

• Sobre as restantes questões da Sr.ª Vereadora Alexandra, a Sr.ª Presidente 
informou que tomou notas das mesmas e vai responder-lhe depois, por escrito. 
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O Sr. Vereador Álvaro Botas Letra pediu à Sr.ª Presidente que explique a que se destina a 
verba a transferir pela APA para a Foz do rio Lis. 
 
A Sr.ª Presidente agradeceu a questão e informou sobre as presenças nessa reunião, onde 
se assinou um protocolo tripartido para limpeza do leito do Rio Lis, entre as Câmaras 
Municipais da Marinha Grande e de Leiria e a APA. À Marinha Grande compete um valor de 
cerca de 6.000€/ano, em dois anos. 
Informou que também se levantou a questão do Rio Lis na reunião sobre as p iscinas de S. 
Pedro, e ficou acordado que ficaria uma verba em orçamento para os molhes do Rio Lis, que 
é um projeto da APA de cerca de 1 milhão e 700 mil euros. Posteriormente irá pedir o projeto 
à APA para dar conhecimento a todo o executivo.  
 
 

  

 
 
A Sr.ª Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia, interrompendo de 
seguida a reunião, para um breve intervalo, das 16:20 horas às 16:45 horas.  
 
 

  

 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

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

1176 - Presente e-mail datado de 19/12/2019, enviado pela Senhora Vereadora em reg ime 
de não permanência, Lara Marques Lino, eleita pela lista da CDU – Coligação Democrát ica 
Unitária, em que solicita a suspensão do seu mandato no órgão executivo no período 
compreendido entre o dia 19 de dezembro de 2019 e o dia 31 de janeiro de 2020, nos termos 
da alínea b) do nº. 3 do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação atual, 
por motivos de exercício dos direitos de maternidade. 
 
Nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,  na 
redação atual, a Câmara Municipal apreciou o pedido de suspensão do mandato 
apresentado pela Senhora Vereadora Lara Marques Lino, e delibera, por unanimidade, 
aprová-lo. 
 
Assim, conforme decorre do n.º 6 do já citado artigo 77.º, e de acordo com o n.º 1 do art igo 
79.º do mesmo diploma, a vaga ocorrida no órgão executivo é p reenchi da pelo c idadão 
imediatamente a seguir na ordem da lista da CDU – Coligação Democrática Unitária, 
Senhor Álvaro Miramar Botas Letra. 
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Ao abrigo do n.º 7 do artigo 77.º, conjugado com o n.º 4 do artigo 76.º do citado d iploma, a 
Senhora Presidente da Câmara convocou o Senhor Álvaro Miramar Botas Letra  para a 
presente reunião extraordinária, a primeira a realizar a seguir ao pedido de suspensão de 
mandato da Senhora Vereadora eleita, pelo que a substituição se opera nesta data. 
 
 
2. Contrato de comodato – Cedência de viatura à UCC da Marinha Grande 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Visitámos a UCC e ficou claro a necessidade de dois carros.  
É essa a nossa proposta que apresentamos e que gostaríamos que fosse discutida e 
aprovada aqui no executivo.” 
 
A Sr.ª Presidente referiu que neste momento não há enquadramento para ap rovação de 
outra proposta, tendo-se congratulado com a proposta aqui presente, pois foi o  pedido que 
chegou à Câmara. 
Disse que vai analisar a proposta do mpM, ver o enquadramento jurídico e financeiro,  e se 
houver condições para tal virá à reunião. 
Aproveitou ainda a ocasião para informar que o concurso a ser aberto para mais 3 médicos 
da região centro será para a Marinha Grande. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
1177 - Considerando que: 
 
- A Lei de bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, prevê no n.º 1.º 
da base 8.ª que “as autarquias locais participam na efectivação do direito à protecção 
da saúde, nas suas vertentes individual e colectiva, nos termos da lei”; 
 
- O n.º 2.º da citada Base refere que “a intervenção das autarquias locais manifesta-se,  
designadamente, no acompanhamento aos sistemas locais de saúde, em especial nos 
cuidados de proximidade e nos cuidados na comunidade”; 
 
- Aos cuidados locais de saúde, constituídos pelos serviços e estabelecimentos do SNS e 
demais instituições públicas com intervenção directa ou indirecta na saúde, onde se 
incluem as Autarquias Locais, cabe assegurar, no âmbito da respectiva área geográfica, a 
promoção da saúde, a continuidade da prestação dos cuidados e a racionalização da 
utilização dos recursos (Base 9.ª); 
 
- A Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde da Marinha Grande, a 
funcionar desde 2014, presta um serviço essencial no âmbito dos cuidados de saúde 
primários, com especial incidência junto de um grupo populacional vulnerável, como sejam 
idosos, acamados, e cidadãos em situação de isolamento e sem meios próprios de 
locomoção, que de outra forma estariam impedidos de aceder aos cuidados de saúde 
adequados à sua situação; 
 
- Há assim todo o interesse em garantir que os utentes possam cont inuar a usufruir dos 
serviços de saúde da UCC da Marinha Grande, através da deslocação de p rofiss ionais d e 
saúde aos domicílios, para o que é essencial a disponibilização de uma viatura para serviço 
em exclusivo desta Unidade, conferindo-lhe maior autonomia e eficiência; 
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- A alínea r) do n.º 1 do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação actual,  
estabelece claramente a competência da Câmara Municipal para colaborar no apoio a 
programas e projectos de interesse municipal, em parceria com entidades da 
administração central; 
 
- As alíneas a) e l) do n.º 2 e o n.º 3 do artigo 3.º; a alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º, todos do 
Decreto-Lei n.º 22/2012, de 30 janeiro, estabelecem as atribuições próprias das 
Administrações Regionais de Saúde para “garantir à população da respectiva área 
geográfica de intervenção o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os 
recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas 
de saúde na sua área de intervenção”; 
 
- A alínea g) do n.º 2 do artigo 23º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro na sua redacção 
actual, estabelece que “os municípios dispõem de atribuições, designadamente (…)” no 
domínio da “saúde”. 
 
- Ainda que a Câmara Municipal tenha proposto à Assembleia Municipal a não aceitação do 
exercício das competências no domínio da saúde, ao abrigo da Lei Quadro 50/2018 de 16 de 
agosto e do Decreto-Lei 23/2019, não pretende abster-se do dever de cooperação 
institucional e material, nomeadamente, com a ARS Centro, tal como já o fez anteriormente 
ao aprovar o Contrato Programa para a requalificação do Centro de Saúde (deliberaçã o de 
20/10/2016) e o Protocolo para a implementação de consultas  de saúde oral no Serviço 
Nacional de Saúde (deliberação de 17/09/2018), tendo presente o benef ício dos 
Utentes/Munícipes; 
 
- De acordo com os prazos previstos na Lei Quadro 50/2018 de 16 de agosto em 2021 a 
descentralização de competências ali previstas, nomeadamente, na área da saúde será 
automaticamente efectuada, passando a Câmara Municipal, entre outras, a ter a 
responsabilidade de gerir o parque automóvel afecto aos serviços de saúde primários , ou 
seja, tomará posse de todos os veículos presentemente afectos ao Centro de Saúde da 
Marinha Grande e às Unidades de Saúde da Moita e de Vieira de Leiria, se for o caso; 
 
- Os Serviços Jurídicos da ARS Centro apresentarem uma proposta de minuta de protocolo,  
que se anexa e, que consubstancia os termos em que a Câmara Municipal faz a cedência, 
em regime de comodato, de uma viatura para uso da UCC; 
 
A Câmara Municipal, após apreciar o exposto, tendo presente a Lei de Bases da 
Saúde, aprovada pela Lei n.º 48/90 de 24 de agosto, alterada pela Lei n.º 27/2002 de 8 
de Novembro, e o teor da alínea g) do n.º 2 do artigo 23.º, da Lei 75/2013 de 12 de 
Setembro na sua redacção actual, e no uso da sua competência própria prevista na 
alínea r) do n.º 1 do artigo 33º, da mesma Lei 75/2013 de 12 de Setembro, na sua 
redação atual, delibera aprovar a minuta de contrato de comodato apresentada pela 
ARS Centro que se anexa e se dá por reproduzida. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.  
 
 
3. Adenda ao Protocolo de ADENDA AO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO 
DE ESPAÇOS MUNICIPAIS - Ratificação do despacho nº 535/2019 de 20 de Dezembro 
de 2019 da Presidente da Câmara Municipal 
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O Sr. Vereador Álvaro Botas Letra referiu que apesar de não ter a ver d iretamente com 
este ponto, queria pedir à Sr.ª Vereadora Célia que o parque infant i l seja feito na mesma 
zona, uma vez que se vai intervir ali. 
 
A Sr.ª Presidente disse que se vai ver o que será possível fazer, pois da mesma forma que 
aceitou as suas sugestões e que foram contempladas nesta adenda também irá verif icar 
essa possibilidade. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro pediu à Sr.ª Presidente que sempre que tenha 
necessidade de praticar atos para os quais não tenha competência, que dê nota, num 
simples telefonema, para os dois representantes da oposição. 
 
A Sr.ª Presidente explicou a necessidade de ter praticado o ato e agradeceu a compreensão 
de todos. 
 
Seguidamente colocou a votação a proposta.  
 
1178 - Presentes informações nº I/2569/2019, de 12-12-2019 I/2641/2019 de 2019-12-19, 
proveniente da DDC e C e DJA, respetivamente, que se dão por integralmente reproduzidas;  
 
Presente despacho n.º 535/2019 de 20 de Dezembro de 2019, com o seguinte teor: 
 
 “ADENDA AO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS 
 
Considerando: 
- a deliberação camarária de 14-10-2019 que aprovou minuta de PROTOCOLO DE 
CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS a celebrar entre o Munic ípio da 
Marinha Grande e a Junta de freguesia de Vieira de Leiria; 
- a apreciação prévia da Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura enquanto 
entidade gestora, às candidaturas apresentadas pela Junta de Freguesia ao Programa 
Operacional MAR2020;  
- o pedido do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria para a alteração ao 
protocolo a fim de o harmonizar com os requisitos do Programa Operacional MAR2020;   
- que há interesse publico na aprovação das referidas candidaturas; 
- que a adenda não altera a substância do protocolo inicial;  
- que o prazo dado à Junta de Freguesia pela Entidade Gestora termina a 27 pf, bem como à 
inoportunidade de convocar reunião extraordinária dada a quadra festiva em curso, decido,  
nos termos do nº 3 do art.º 35º da Lei nº 75/2013, na sua atual redação, aprovar a adenda 
ao protocolo de cedência de utilização de espaços municipais, no uso da competência 
camarária prevista na alínea qq) nº 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual. 
 
O presente Despacho será objeto de ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal da 
Marinha Grande.” 
 
A Câmara Municipal, delibera ratificar o despacho n.º 535/2019 de 20 de Dezembro de 
2019, no uso da competência prevista na alínea qq) do nº 1 do artº 33º e nos termos do 
previsto no nº 3 do artº 35.º, n.º 3, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais,  
aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redacção.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 

 

4. Resumo de Tesouraria do dia 20 de dezembro de 2019 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte de dezembro de dois mil e 
dezanove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
15.324.682,63€ (quinze milhões, trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e o itenta e dois  
euros e sessenta e três cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
APROVISIONAMENTO 

 
 
5. P.A. N.º 107/2019-AP/DQV – “Fornecimento de energia elétrica em média tensão, 
baixa tensão especial e baixa tensão normal”  - Adjudicação 
 
1179 - Presente o processo de aquisição nº 107/2019 – AP/DQV, com o objeto 
“Fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão 
normal”, realizado de acordo com deliberação camarária de 11 de novembro de 2019, tendo 
sido adotado o procedimento de concurso público com publicidade no Jornal Oficial da União 
Europeia, acompanhado de relatório final do Júri, no qual é proposta, a adjudicação, face ao 
critério de adjudicação definido, nomeadamente o critério da proposta economicamente mais 
vantajosa, na modalidade de avaliação do preço mais baixo, por lote, às propostas 
apresentadas pelos seguintes concorrentes: 
 
 Lote 1 - Fornecimento de energia em Média Tensão - à proposta apresentada pelo 
concorrente Endesa Energia, SA – Sucursal Portugal, pelo valor global de 194.354,70€ 
(cento e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro euros e set enta cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Lote 2 - Fornecimento de energia em Baixa Tensão Especial - à proposta apresentada 
pelo concorrente LUZBOA - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, LDA., pelo valor global de 
220.426,40€ (duzentos e vinte mil, quatrocentos e vinte e seis euros e quarenta cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Lote 3 - Fornecimento de energia em Baixa Tensão Normal - à proposta apresentada 
pelo concorrente LUZBOA - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, LDA, pelo valor g lobal de 
253.950,81€ (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta euros e oitenta e um 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Lote 4 - Fornecimento de energia de Iluminação Pública - à proposta apresentada pelo 
concorrente LUZBOA - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, LDA, pelo valor global de 
506.025,36€ (quinhentos e seis mil, vinte e cinco euros e trinta e seis cêntimos), acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor. 
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Face ao exposto e depois de analisado o processo de aquisição n.º 107/2019-AP/DQV, 
a Câmara Municipal, concordando com as conclusões do relatório de final , del ibera, 
nos termos dos artigos 73.º, n.º 1 e 148º, n.º 4, ambos do Código dos Contratos 
Públicos e de acordo com o artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e de acordo com o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de 
Junho e artigo 22º, n.º 7 do mesmo diploma legal por estarmos perante a celebração 
de um contrato que se revela imprescindível para garantir o fornecimento de energia 
elétrica às diversas instalações municipais, a partir de 1 de fevereiro de 2020, ap rovar 
a proposta constante do referido relatório final e consequentemente: 
 
1. Adjudicar, face ao critério de adjudicação definido, nomeadamente o cri tério da 

proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliação do preço 
mais baixo, por lote, às propostas apresentadas pelos seguintes concorrentes:    
 
⚫ Lote 1 - Fornecimento de energia em Média Tensão - à proposta apresentada 

pelo concorrente Endesa Energia, SA – Sucursal Portugal , pelo valor global de 
194.354,70€ (cento e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro euros e 
setenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

⚫ Lote 2 - Fornecimento de energia em Baixa Tensão Especial - à proposta 
apresentada pelo concorrente LUZBOA - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, 
LDA., pelo valor global de 220.426,40€ (duzentos e vinte mil, quatrocentos e vinte e 
seis euros e quarenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  

⚫ Lote 3 - Fornecimento de energia em Baixa Tensão Normal - à proposta 
apresentada pelo concorrente LUZBOA - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, 
LDA, pelo valor global de 253.950,81€ (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos 
e cinquenta euros e oitenta e um cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

⚫ Lote 4 - Fornecimento de energia de Iluminação Pública - à proposta 
apresentada pelo concorrente LUZBOA - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, 
LDA, pelo valor global de 506.025,36€ (quinhentos e seis mil, vinte e cinco euros e 
trinta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 
2. Notificar os adjudicatários para apresentarem os documentos de habilitação e 

prestarem a caução, nos termos do disposto nas peças do procedimento, nos 
seguintes valores por lote: 

⚫ Lote 1 - Endesa Energia, SA – Sucursal Portugal, pelo valor 9.717,74€ 
⚫ Lote 2, Lote 3 e Lote 4 - LUZBOA - Comercialização de Energia, Lda, pelo 

valor de 49.020,13€ 
 

3. Aprovar as minutas dos contratos, de acordo com o artigo 98º, nº1, do Código dos 
Contratos Públicos.  
 

4. Designar como gestor do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, o 
trabalhador Telmo Faria, o qual será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pela trabalhadora Luciana Esteves. 
 
 

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

 
 
6. Empreitada de: Beneficiação da Rua do Repouso - 2ª Fase - Concurso público n.º 
04/2018. Extinção parcial de caução. 
 
1180 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte deliberação: 
 
O Decreto-Lei 111-B/2017 de 31 de agosto, através do artigo 295.º, veio estabelecer o 
regime de liberação das cauções prestadas para garantia da execução dos contratos de 
empreitadas de obras públicas, com vista a diminuir os custos e os sacrif íc ios acrescidos 
para as estruturas financeiras das empresas. 
 
Nos termos dos n.ºs 8 e 9 do artigo 295.º, do Decreto-Lei 111-B/2017 de 31 de agosto,  a 
extinção parcial das cauções prestadas no âmbito de um contrato de empreitada de obras 
públicas depende da realização de vistoria, da qual se lavra auto que deve declarar, se for o 
caso, que não existem defeitos da obra da responsabilidade do empreiteiro. 
 
Assim, a Câmara Municipal, de acordo com o n.º 5, do artigo 295.º, do Decreto-Lei 111-
B/2017 de 31 de agosto e tendo em conta o teor do respetivo auto de vistoria, delibera 
autorizar a liberação parcial da caução prestada no âmbito da empreitada de 
“Beneficiação da Rua do Repouso - 2ª Fase - Concurso público n.º 04/2018”,  em 30% 
do seu valor. 
 
A presente deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta. 
 
 
7. Receção Provisória - Requalificação Rua da Vitória - Concurso público n.º 13/2018 
 
1181 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente Auto de Receção Provisória da obra “Requalificação Rua da Vitória”, ad judicada 
por deliberação camarária, de dezasseis de outubro de dois mil e dezoito, à empresa “Matos 
& Neves, Ld.ª”, pelo valor de 281.782,54€ (duzentos e oitenta e um mil, setecentos e oitenta 
e dois euros e cinquenta e quatro cêntimos). 
 
A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo 
com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e 
as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber 
provisoriamente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no 
artigo 395º. do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
8. Receção Provisória - Intervenções urgentes de regularização fluvial nas áreas 
afetadas pelos incêndios florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017 - 
Município da Marinha Grande - Concurso público n.º 23/2018 
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1182 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente Auto de Receção Provisória da obra “Intervenções urgentes de regularização fluvial 
nas áreas afetadas pelos incêndios florestais ocorridos entre agosto e outubro  de 2017 - 
Município da Marinha Grande”, adjudicada por deliberação camarária, de dezasseis de 
outubro de dois mil e dezoito, à empresa “MARVÃO MÁQUINAS - Aluguer de Máquinas, 
Ld.ª”, pelo valor de129.980,00€ (cento e vinte e nove mil, novecentos e oitenta euros). 
 
A Câmara Municipal, verificando pelo auto referido que a obra foi executada de acordo 
com as regras de arte e prescrições técnicas aplicáveis e de acordo com o contrato e 
as instruções dos Serviços de Fiscalização da Câmara, delibera receber 
provisoriamente a obra antes enunciada, de acordo e para os efeitos do previsto no 
artigo 395º. do Código dos Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
9. CP 10/2019 - Requalificação Arquitetónica e Energética do Edifício da Biblioteca 
Municipal - Não apresentação dos documentos de habilitação e manifestação de 
indisponibilidade para contratar a realização da obra pelo adjudicatário - Caducidade 
da adjudicação e Revogação da decisão de Contratar 
 
1183 - Presente informação I/2576/2019 - DJA, de 12-12-2019 sobre o assunto em epígrafe,  
que se anexa e se dá por integralmente reproduzida. 
 
Considerando que: 
 
- pela deliberação de 07 de maio de 2019 foi adjudicada a empreitada acima identif icada à 
proposta apresentada pelo concorrente SGCOIN, S.A., pelo valor de 228.881,65 € (duzentos 
e vinte e oito mil oitocentos e oitenta e um euros e sessenta e cinco cêntimos), acrescidos de 
IVA à taxa legal em vigor, e com no prazo de execução de 120 dias; 
 
- notificado o adjudicatário, nos termos e para os efeitos previstos do artigo 77º do CCP, da 
referida decisão de adjudicação, veio manifestar indisponibilidade para contratar a realização 
da referida obra, alegando alterações na estrutura interna da empresa e diminuição de 
recursos humanos disponíveis para afetar ao desenvolvimento e boa execução da 
empreitada, não apresentando os documentos de habilitação, identificados no programa do 
procedimento; 
 
- face à alínea a) do nº 1 do artigo 86.º do CCP, a não apresentação dos documentos de 
habilitação, no prazo f ixado no programa do procedimento por facto imputável ao 
adjudicatário, origina a caducidade da adjudicação.  
 
- também o nº 1 do artigo 87.º-A determina a caducidade da adjudicação aquando da 
ocorrência superveniente de circunstâncias que inviabilizem a celebração do contrato, 
designadamente por impossibilidade natural ou jurídica, extinção da entidade adjudicante ou 
do adjudicatário ou por insolvência deste; 
 
- o artigo 17º do programa do procedimento acolhe e designa, de forma expressa, as causas 
de caducidade  constantes das normas do CCP acima descritas; 
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- constituem comunicações obrigatórias das entidades adjudicantes ao Instituto dos 
Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P., quaisquer factos suscet íveis de 
constituírem contraordenações, nos termos do disposto nos artigos 456.º a 458.º do CCP, 
para efeitos contraordenacionais; 
 
- não é possível dar cumprimento à disposição do nº 2 do artº 87º-A do CCP por 
inexistências de proposta ordenada em lugar subsequente; 
 
- não estão reunidas condições, à presente data, para determinar uma obrigação 
indemnizatória resultantes de danos emergentes ou lucros cessantes decorrentes da ação 
culposa do adjudicatário; 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aquela informação e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dela constantes, nos termos do artigo 36º do CCP 
em articulação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de 
Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera: 
 
- declarar a caducidade da adjudicação ao adjudicatário SGCOIN, S.A com os 
fundamentos previstos na alínea a) do nº 1 do artigo 86.º do CCP e no nº 1 do artigo 
87.º-A; 
 
- não adjudicar a empreitada e revogar a decisão de contratar, nos termos conjugados 
da alínea b) do nº 1 do artº 79 e o artº 80 do CCP; 
 
- comunicar ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção,  I.  P, 
os factos ocorridos no presente procedimento, conforme disposto no n.3 do artigo 
461º do CCP; 
 
- fixar a indemnização prevista no nº 3 do artigo 87.º-A em decisão ulterior, atendendo 
aos eventuais danos futuros não determináveis à presente data. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
10. “Requalificação/ ampliação da Escola Básica da Moita - CP n.º 05/2018” – 
Aprovação de trabalhos a menos. 
 
1184 - Presente informação da DQV, com a ref. LF-2019/31, através da qual é proposta a 
aprovação de trabalhos a menos, no valor de: 
 
- 17.258,75€ (dezassete mil, duzentos e cinquenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos), a 
que acresce IVA à taxa legal em vigor, do contrato inicial N.º 69/2018; 
- 584,41€ (quinhentos e oitenta e quatro euros e quarenta e um cêntimos), a que acresce IVA 
à taxa legal em vigor, do contrato adicional N.º 79/2019; 
- 1.914,00€ (mil, novecentos e catorze euros), a que acresce IVA à taxa legal em v igor,  do 
contrato adicional N.º 115/2019, 
 
da empreitada “REQUALIFICAÇÃO/ AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA – CP N.º 
05/2018”, adjudicada à firma “ARLINDO LOPES DIAS, L.DA”, 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 artigo 379º do CCP. 
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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, e do art. 379º do Código dos 
Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “REQUALIFICAÇÃO/ 
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA MOITA – CP N.º 05/2018”, em que é 
cocontratante a firma “ARLINDO LOPES DIAS, L.DA”, delibera aprovar trabalhos a 
menos no valor de 17.258,75€ (dezassete mil, duzentos e cinquenta e oito euros e 
setenta e cinco cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, do contrato inicial  
N.º 69/2018, 584,41€ (quinhentos e oitenta e quatro euros e quarenta e um cêntimos), a 
que acresce IVA à taxa legal em vigor, do contrato adicional N.º 79/2019 e 1.914,00€ 
(mil, novecentos e catorze euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, do contrato 
adicional N.º 115/2019, perfazendo o total de 19.757,17€ (dezanove mil,  setecentos e 
cinquenta e sete euros e dezassete cêntimos), que acresce IVA à taxa legal em vigor. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
11. “Requalificação da Rua Aníbal Bettencourt em São Pedro de Moel – CP n.º 08/2019” 
– Suspensão parcial dos trabalhos. 
 
1185 - Presente informação da DQV, com a ref.ª smv/29/2019, de 11 de dezembro,  que se 
dá por integralmente reproduzida, propondo a suspensão parcial d a execução das 
prestações objeto da obra de “REQUALIFICAÇÃO DA RUA ANÍBAL BETTENCOURT EM 
SÃO PEDRO DE MOEL”. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do disposto 
no artigo 297º, alínea a) e no artigo 365º, alínea b), ambos do Código dos Contratos 
Públicos, no âmbito da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA RUA ANÍBAL 
BETTENCOURT EM SÃO PEDRO DE MOEL”, adjudicada à firma “CONSTRUÇÕES 
VIEIRA MENDES, L.DA”, delibera aprovar a suspensão parcial dos trabalhos, 
nomeadamente dos que constituem o capítulo 6, relativo às infraestruturas de 
telecomunicações, por um período de 20 dias, com efeitos a partir do dia 7 de 
novembro de 2019, e dos artigos 01.3.2.6 e 01.3.2.7, relativos às camadas 
betuminosas, por um período de 30 dias, com efeitos a partir do dia 2 de dezembro de 
2019, por “impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, designadamente 
em virtude de mora do contraente público na entrega ou na disponibilização de meios 
ou bens necessários à respetiva execução”. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

 
 
12. Isenção do pagamento de taxas 
 
1186 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou as seguintes propostas de deliberação: 
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A Biblioteca de Instrução e Recreio Praia da Vieira, solicitou à Câmara Municipal a 
isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir 
elencada:  
-Licença especial de ruído para a realização da passagem de ano 2019/2020; 
-Autorização para a utilização das vias públicas para a realização de atividades de caráter 
desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal; 
-Licença para instalação e funcionamento de recinto improvisado. 
-Licença para a colocação de publicidade alusiva ao evento. 
-Emissão de parecer para o lançamento de artefactos pirotécnicos 
 
A SPM - Associação para a Promoção do Turismo de S. Pedro de Moel, solicitou à 
Câmara Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais , para a realização da 
atividade a seguir elencada:  
-Licença especial de ruído para a realização da passagem de ano 2019/2020; 
-Autorização para a utilização das vias públicas para a realização de atividades de caráter 
desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal; 
-Licença para instalação e funcionamento de recinto improvisado. 
-Licença para a colocação de publicidade alusiva ao evento. 
-Emissão de parecer para o lançamento de artefactos pirotécnicos 
 
A Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembro, solicitou à Câmara Munic ipal a 
isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir 
elencada:  
-Licença especial de ruído para a realização da passagem de ano 2019/2020; 
-Licença para a colocação de publicidade alusiva ao evento. 
 
O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, solicitou à Câmara Municipal a 
isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir 
elencada:  
-Licença especial de ruído para as comemorações do 18 de janeiro de 1934; 
-Emissão de parecer para o lançamento de artefactos pirotécnicos 
 

Presentes as informações nºs 91/AF, 92/AF, 93/AF e 94/AF de 20 de dezembro de 2019,  
fundamentadas de facto e de direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento de 
Taxas do Município da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea a) e b) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e 
Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as Juntas de Freguesia, as  
associações de bombeiros, as fundações, as associações culturais, desportivas e recreativas 
legalmente constituídas, fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e associações de pais 
e encarregados de educação legalmente constituídas e sem fins lucrativos,  com sede no 
concelho da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas no citado Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea a), b) e g) do nº 3 e n.º 6 do artigo 
14.º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal  
delibera, relativamente às atividades identificadas, isentar a Biblioteca de Instrução e 
Recreio Praia da Vieira, a SPM - Associação para a Promoção do Turismo de S.  Pedro 
de Moel, a Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembro e o Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria Vidreira, do pagamento das taxas devidas pela emissão da 
autorização para a utilização das vias públicas para a realização de atividades de 
caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal, das licenças 
especiais de ruído, das licenças para instalação e funcionamento de recintos  
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improvisados, da emissão de pareceres para o lançamento de artefactos pirotécnicos 
e das licença para colocação de publicidade. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

 

13. Rede de abastecimento de água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos 
– Fase 01 – P.A. n.º 13/2019 - Aprovação de projeto de execução 
 
1187 - Presente Informação n.º CS/86/2019, da Divisão de Gestão do Território,  datada d e 
16 de Dezembro de 2019, propondo a aprovação do Projeto de Execução da Rede de 
Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos – Fase 01, 
localizada no lugar de Picassinos, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Na prossecução dos objetivos definidos no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais para o período de 2014 a 2020 (PAAESAR 2020), 
nomeadamente o objetivo operacional de “Servir cerca de 95% da população  total do País  
com sistemas públicos de sistemas públicos de abastecimento de água.  A melhoria da 
qualidade dos serviços prestados às populações é um objetivo estratégico da maior 
relevância para o quadro de ação a implementar entre 2014 e 2020. Apesar dos níveis de 
serviço já alcançados, registam-se diversas fragilidades que urge minimizar, nomeadamente 
as def iciências ou mau estado funcional das infraestruturas por falta de manutenção e/ou 
reabilitação. 
 
O lugar de Picassinos enquadra-se na descrição acima, pela exis tência de p roblemas da 
rede de abastecimento de água devido à ocorrência de roturas sucessivas e aos níveis de 
pressão na rede, sendo que as condutas existentes têm quase todas mais de 40 anos.  
 
Neste contexto, o projeto de execução prevê a execução da obra em t rês fases dist intas,  
permitindo que as infraestruturas possam entrar em funcionamento imediatamente após a 
sua execução, resultando deste modo, a assunção e execução de fases independentes e 
autónomas. A FASE 1 aqui presente, integra a extensão total de 5.882,00 ml de rede de 
abastecimento com 418 ramais de ligação. 
 
Mais se informa, que este Projeto de Execução observa as normas legais e regulamentares 
aplicáveis à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos 
descritos no artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de Julho. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, aprovar o Projeto de 
Execução da Rede de Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de 
Picassinos – Fase 01, localizada no lugar de Picassinos, Freguesia e Concelho da 
Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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14. Rede de abastecimento de água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos 
– Fase 02 – P.A. n.º 13/2019 - Aprovação de projeto de execução 
 
1188 - Presente Informação n.º CS/87/2019, da Divisão de Gestão do Território,  datada de 
16 de Dezembro de 2019, propondo a aprovação do Projeto de Execução da Rede de 
Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos – Fase 02, 
localizada no lugar de Tojeira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Na prossecução dos objetivos definidos no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais para o período de 2014 a 2020 (PAAESAR 2020), 
nomeadamente o objetivo operacional de “Servir cerca de 95% da população total do País  
com sistemas públicos de sistemas públicos de abastecimento de água.  A melhoria da 
qualidade dos serviços prestados às populações é um objetivo estratégico da maior 
relevância para o quadro de ação a implementar entre 2014 e 2020. Apesar dos níveis de 
serviço já alcançados, registam-se diversas fragilidades que urge minimizar, nomeadamente 
as def iciências ou mau estado funcional das infraestruturas por falta de manutenção e/ou 
reabilitação. 
 
O lugar de Picassinos enquadra-se na descrição acima, pela exis tência de p roblemas da 
rede de abastecimento de água devido à ocorrência de roturas sucessivas e aos níveis de 
pressão na rede, sendo que as condutas existentes têm quase todas mais de 40 anos. 
 
Neste contexto, o projeto de execução prevê a execução da obra em t rês fases dist intas,  
permitindo que as infraestruturas possam entrar em funcionamento imediatamente após a 
sua execução, resultando deste modo, a assunção e execução de fases indep endentes e 
autónomas. A FASE 2 aqui presente, integra a extensão total de 1.435,00 ml de rede de 
abastecimento com 70 ramais de ligação. 
Mais se informa, que este Projeto de Execução observa as normas legais e regulamentares 
aplicáveis à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos 
descritos no artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de Julho. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, aprovar o Projeto de 
Execução da Rede de Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de 
Picassinos – Fase 02, localizada no lugar de Tojeira, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
15. Rede de abastecimento de água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos 
– Fase 03 – P.A. n.º 13/2019 - Aprovação de projeto de execução 
 
1189 - Presente Informação n.º CS/88/2019, da Divisão de Gestão do Território,  datada de 
16 de Dezembro de 2019, propondo a aprovação do Projeto de Execução da Rede de 
Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos – Fase 03, 
localizada no lugar de Pedrulheira, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Na prossecução dos objetivos definidos no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais para o período de 2014 a 2020 (PAAESAR 2020),  
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nomeadamente o objetivo operacional de “Servir cerca de 95% da população total do País  
com sistemas públicos de sistemas públicos de abastecimento de água.  A melhoria da 
qualidade dos serviços prestados às populações é um objetivo estratégico da maior 
relevância para o quadro de ação a implementar entre 2014 e 2020. Apesar dos níveis de 
serviço já alcançados, registam-se diversas fragilidades que urge minimizar, nomeadamente 
as def iciências ou mau estado funcional das infraestruturas por falta de manutenção e/ou 
reabilitação. 
 
O lugar de Picassinos enquadra-se na descrição acima, pela exis tência de p roblemas da 
rede de abastecimento de água devido à ocorrência de roturas sucessivas e aos níveis de 
pressão na rede, sendo que as condutas existentes têm quase todas mais de 40 anos. 
 
Neste contexto, o projeto de execução prevê a execução da obra em t rês fases dist intas,  
permitindo que as infraestruturas possam entrar em funcionamento imediatamente após a 
sua execução, resultando deste modo, a assunção e execução de fases independen tes e 
autónomas. A FASE 3 aqui presente, integra a extensão total de 2.904,00 ml de rede de 
abastecimento com 191 ramais de ligação. 
 
Mais se informa, que este Projeto de Execução observa as normas legais e regulamentares 
aplicáveis à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos 
descritos no artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de Julho. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, aprovar o Projeto de 
Execução da Rede de Abastecimento de Água de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de 
Picassinos – Fase 03, localizada no lugar de Tojeira, Freguesia e Concelho da Marinha 
Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 
16. Req.º nº 1992/19, datado de 02/12/2019 - Proc.º n.º 250/19, datado de 16/07/2019 - 
Crónica Ancestral, Unipessoal, Lda 
 
1190 - Presente pedido com o registo n.º 1992/19, datado de 02/12/2019, relativo ao pedido 
de informação prévia respeitante à edificação de um pavilhão industrial, no prédio reg is tado 
na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 792 e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo n.º 3904, da freguesia e concelho da Marinha Grande,  a que se 
reporta o processo n.º 250/19, com data de entrada de 16/07/2019, apresentado por Crónica 
Ancestral, Unipessoal, Lda, com o NIPC 509 839 509, com sede na avenida 25 de Abri l ,  
Galerias “O Navegador” - Escritório 1, freguesia de Cascais e Estoril e concelho de Cascais; 
Presente parecer técnico, datado de 22/07/2019, a referir que a proposta apresentada, 
embora cumpra os parâmetros urbanísticos previstos para o local,  carece dos pareceres 
externos da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e da Infraestruturas de Portugal, IP; 
Presente parecer favorável da APA, com o n.º ARHC.DRHI.01077.2019, emitido a 9/10/2019; 
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Presente parecer favorável condicionado da Infraestruturas de Portugal, IP, com a referência 
n.º 24639, emitido a 20/11/2019;  
Presente informação técnica, datada de 16/12/2019, que atesta que a operação urbanística é 
viável, nos termos apresentados, passando os condicionalismos expressos pela 
Inf raestruturas de Portugal a integrar a presente deliberação; 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
INFORMAR a interessada, Crónica Ancestral, Unipessoal, Lda, com o NIPC 509 839 
509, com sede na avenida 25 de Abril, Galerias “O Navegador” - Escritório 1, freguesia 
de Cascais e Estoril e concelho de Cascais, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 
16.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto -
Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014,  
de 9 de setembro, SER VIÁVEL, nos termos constantes do presente pedido, a 
edificação de um pavilhão industrial no prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 792 e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo n.º 3904, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o 
processo n.º 250/19, com data de entrada de 16/07/2019, devendo o respetivo processo 
de comunicação prévia, ser elaborado e instruído de acordo com as normas e 
regulamentos legais aplicáveis e garantir o cumprimento dos seguintes 
condicionalismos: 
1. Deverá cumprir com os limites do terreno do domínio público rodoviário, que 

constam das plantas parcelares da EN242 existentes na Gestão Regional de Leiria 
e Santarém da Infraestruturas de Portugal para efeitos de consulta e/ou aquisição, 
e em conformidade com o limite da zona da estrada estabelecido na alínea uu) do 
artigo 3º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN) anexo à 
Lei n.º 34/2015, de 27 de abril. 

2. A vedação a construir/implantar em zona de servidão non aedificandi carece de 
autorização a emitir pela IP, SA, em conformidade com o estabelecido na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 42º do EERRN conjugado com a alínea uu) do artigo 3º. 

3. Deverá ser assegurado o normal escoamento das águas e a necessária inclinação, 
por forma que as águas pluviais não sejam encaminhadas para a zona da estrada 
da EN242, e por conseguinte evitar a instabilidade do talude existente, atendendo 
às condições de segurança e circulação rodoviária. Sendo que as águas da 
propriedade deverão ser recolhidas no interior da mesma. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
17. Req.º nº 1178/19, datado de 11/07/2019 - Proc.º n.º 244/19, datado de 11/07/2019 - 
Sérgio Silva Ferreira e Maria Isabel Ferreira Brás 
 
1191 - Presente requerimento n.º 1178/19, datado de 2019/07/11, constante do p rocess o 
camarário n.º 244/19, subscrito por Sérgio Silva Ferreira, com o NIF 206193483 e por Maria 
Isabel Ferreira Brás, com o NIF 206381727, ambos residentes em rua da Juventude, n.º 
57A, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção e ampliação de moradia unifamiliar, garagem e 
muros, com demolição parcial de construções existentes na parcela”, a incidir sobre um 
prédio urbano sito na rua C, lugar de Sítias, f reguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13092 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 8116. 
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Presentes pareceres técnicos do serviços datados de 2019/11/08 e de 2019/11/22, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de construção de “Construção e ampliação de moradia 
unifamiliar, garagem e muros, com demolição parcial de construções existentes na 
parcela”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua C, lugar de Sítias, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 13092 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
8116, com o número de processo 244/19, com data de entrada em 2019/07/11, 
apresentado por Sérgio Silva Ferreira, com o NIF 206193483 e por Maria Isabel Ferreira 
Brás, com o NIF 206381727, ambos residentes em rua da Juventude, n.º 57A, lugar de 
Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente uma berma/valeta ao longo da estrema confinante com a rua do 
Cartaxo, em substituição do passeio, no espaço entre o alinhamento do muro 
proposto e a berma em betuminoso da via, em calçada de calcário ou granito com as 
dimensões de 0,10mx0,10mx0,10m, após abertura de caixa incluindo remoção da 
valeta existente em betão e execução de uma base em tout-venant com uma espessura 
mínima de 0,20m. 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 9,70m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua do Cartaxo, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E 
ENQUADRAMENTO”, com o número “01”, datada de “Julho 2019”, entregue a coberto 
do requerimento n.º 1178/19, datado de 2019/07/11, ficando a emissão da Autorização 
de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do 
Registo Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos previstos no n.º 4 do art.  20.º 
do RJUE, deverão apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
18. Req.º nº 1559/19, datado de 18/09/2019 - Proc.º n.º 478/19, datado de 12/11/2018 - 
Sandra Isabel Gregório Alves 
 
1192 - Presente requerimento n.º 1559/19, datado de 2019/09/18, constante do p rocesso 
camarário n.º 478/18, subscrito por Sandra Isabel Gregório Alves, com o NIF 207444021,  
com residência em rua de Damão, n.º 8, 1.º drt.º, f ração D, lugar de Casal dos Ossos, 
f reguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Construção de uma Habitação Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação”, inc luindo a 
“Demolição de habitação existente”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua do 
Açude, n.º 22, lugar de Albergaria, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na  



 

Página 28 de 87 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 27/12/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 18788 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 1305. 
Presentes pareceres técnicos do serviços datados de 2019/11/07 e de 2019/11/21, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de construção de “Construção de uma Habitação Unifamiliar, 
Anexo e Muros de Vedação”, incluindo a “Demolição de habitação existente”, a incidir 
sobre um prédio urbano sito na rua do Açude, n.º 22, lugar de Albergaria, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 18788 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
1305, com o número de processo 478/18, com data de entrada em 2018/11/12, 
apresentado por Sandra Isabel Gregório Alves, com o NIF 207444021, com residência 
em rua de Damão, n.º 8, 1.º drt.º, fração D, lugar de Casal dos Ossos, 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 ao longo da estrema confinante com a rua do Açude, em 
blocos de betão com as dimensões de 0,10mx0,20mx0,06m, após execução de camada 
de base em tout-venant com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em betão pré-
fabricado com uma largura de 0,15m e na zona da entrada deverá ser utilizado lancil de 
rampa com 0,40m de largura e lancil lateral com cantos de acabamento.  
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 42,00m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua do Açude, conforme configuração constante 
da peça gráfica correspondente à “TOPOGRAFIA E IMPLANTAÇÃO”, com o número 
“1A”, datada de “setembro 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 1559/19, 
datado de 2019/09/18, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente  
atualizada. 
 
Mais delibera informar a requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art.  20.º  do 
RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários 
à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
19. Req.º nº 1896/19, datado de 14/11/2019 - Proc.º n.º 233/19, datado de 01/07/2019 - 
Alex Clement Robberecht e Bhadrani Pandithage 
 
1193 - Presente requerimento n.º 1896/19, datado de 2019/11/14, constante do p rocesso 
camarário n.º 233/19, subscrito por Alex Clement Robberecht, com o NIF 282525963 e por 
Bhadrani Pandithage, com o NIF 282526072, ambos residentes em rua dos Pinhais  Altos, 
n.º 162 A, Toco, freguesia de Amor, concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento 
da obra de “Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, a incidir 
sobre um prédio rústico, sito na rua Gregório da Silva, lugar de Pilado, freguesia e concelho  
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de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o  
número 13855 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 7713. 
Presente parecer técnico do serviços datado de 2019/12/09, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu,  a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de uma moradia unifamiliar e muros de 
vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua Gregório da Silva, lugar de 
Pilado, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 13855 e inscrito na matriz predial rústica sob 
o artigo número 7713, com o número de processo 233/19, com data de entrada em 
2019/07/01, apresentado por Alex Clement Robberecht, com o NIF 282525963 e por 
Bhadrani Pandithage, com o NIF 282526072, ambos residentes em rua dos Pinhais 
Altos, n.º 162 A, Toco, freguesia de Amor, concelho de Leiria, com os seguintes 
condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio ao longo da estrema do prédio confinante com a rua 
Gregório da Silva, com uma largura de 2,25m, estabelecido por forma a salvaguardar a 
distância de 3,25m ao eixo do referido arruamento. 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 53,30m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua Gregório da Silva, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “IMPLANTAÇÃO Cedências”, com o 
número “1.1”, datada de “Nov/19”, entregue a coberto do requerimento n.º 1896/19, 
datado de 2019/11/14, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente 
atualizada. 
 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos previstos no n.º 4 do art.  20.º 
do RJUE, deverão apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
20. Req.º nº 1923/19, datado de 18/11/2019 - Proc.º n.º 166/19, datado de 10/05/2019 - 
Pedro Miguel Barros Pedrosa Ascenso 
 
1194 - Presente requerimento n.º 1923/19, datado de 2019/11/18, constante do p rocesso 
camarário n.º 166/19, em nome de Pedro Miguel Barros Pedrosa Ascenso, com o NIF 
206483880, com morada em rua António Maria da Silva, n.º 9, lugar de Comeira, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da “Legal ização da 
Alteração e Ampliação de Moradia e Anexos” existentes, localizados num conjunto de 
prédios urbanos sitos na rua António Maria da Silva, lugar de Comeira, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, descritos na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob 
os números 19883 e 13963 e inscritos nas matrizes prediais urbanas sob os artigos números 
2884 e 16766. 
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Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/12/09, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu,  a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da “Legalização da Alteração e Ampliação de Moradia e Anexos” 
existentes, localizados num conjunto de prédios urbanos sitos na rua António Maria 
da Silva, lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descritos na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob os números 19883 e 13963 e 
inscritos nas matrizes prediais urbanas sob os artigos números 2884 e 16766,  com o 
número de processo 166/19, com data de entrada em 2019/05/10, Pedro Miguel Barros 
Pedrosa Ascenso, com o NIF 206483880, com morada em rua António Maria da Silva, 
n.º 9, lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar: 
1. Nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos 
das especialidades necessários, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de vistoria 
municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
21. Req.º nº 1453/19, datado de 28/08/2019 - Proc.º n.º 458/18, datado de 29/10/2018 - 
Artur da Silva Lopes de Almeida e Noémia Maria Marques Santiago 
 
1195 - Presente pedido com o registo n.º 1453/19, datado de 28/08/2019, relativo a 
legalização de alterações efetuadas e realização de alterações no edif ício destinado a 
armazém, sito na rua da Serraria, n.º 84 e 86, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1597 e inscrito na matriz predial urbana sob o  
artigo n.º 5784, da freguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande,  a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 458/18, com data de entrada de 29/10/2018, 
apresentado por Artur da Silva Lopes de Almeida, com o NIF 129 856 843 e Noémia 
Maria Marques Santiago, com o NIF 129 856 851, residentes na rua da Serraria, n.º 66, 
Vieira de Leiria, f reguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande,  a solicitar a 
aprovação do respetivo projeto de arquitetura; 
Presente informação técnica, datada de 17/12/2019, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido, tendo sido sanadas, em sede de audiência prévia escrita, 
realizada ao abrigo dos artigos 121º e 122º do CPA, as questões que motivaram o  parecer 
inicial negativo; 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de  
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Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura referente à legalização de alterações efetuadas e à realização de 
alterações a efetuar no edifício destinado a armazém, sito na rua da Serraria, n.º 84 e 
86, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o 
n.º 1597 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 5784, da freguesia de Vieira 
de Leiria e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento 
n.º 458/18, com data de entrada de 29/10/2018, apresentado por Artur da Silva Lopes de 
Almeida, com o NIF 129 856 843 e Noémia Maria Marques Santiago, com o NIF 129 856 
851, residentes na rua da Serraria, n.º 66, Vieira de Leiria, freguesia de Vieira de Leiria 
e concelho da Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
1.- Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projectos de 
especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE; 
2.- Assegurar a realização da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar 
como necessários ao correto acabamento da obra. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
22. Req.º nº 1768/19, datado de 23/10/2019 - Proc.º n.º 540/18, datado de 21/12/2018 - 
Dazilver - Investimentos Imobiliários e Turísticos, S.A. 
 
1196 - Presente requerimento n.º 1768/19, datado de 2019/10/23, constante do p rocesso 
camarário n.º 540/18, subscrito por Dazilver - Investimentos Imobiliários e Turísticos,  
S.A., com o NIPC 508274222, com sede em rua Alves Redol, n.º 21, lugar de Embra, 
f reguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
construção de “Edifício de Habitação Coletiva e Muros de Vedação”, composto por seis  
fogos, a incidir sobre um prédio rústico sito na rua dos Poços, lugar de Embra, f reguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 13562 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 1331. 
Presentes pareceres técnicos do serviços datados de 2019/12/17 e de 2019/12/18, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante Ao pedido de 
licenciamento da obra de construção de “Edifício de Habitação Coletiva e Muros de 
Vedação”, composto por seis fogos, a incidir sobre um prédio rústico sito na rua dos 
Poços, lugar de Embra, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13562 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo número 1331, com o número de processo 540/18,  
com data de entrada em 2018/12/21, apresentado por Dazilver - Investimentos 
Imobiliários e Turísticos, S.A., com o NIPC 508274222, com sede em rua Alves Redol,  
n.º 21, lugar de Embra, 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 e gare de estacionamento ao longo da estrema confinante 
com a rua dos Poços, em blocos de betão de cor idêntica à existente nos passeios 
contíguos, com as dimensões de 0,10mx0,20mx0,06m, após execução d e camada de 
base em tout-venant com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser de betão com as  
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dimensões de 0,12m (largura à vista) x 0,25m (altura) x 0,15m (largura da base). A gare 
de estacionamento deverá ser pavimentada em blocos de betão, com as dimensões de 
0,10mx0,20mx0,08m, após execução de camada de base em tout-venant com 0,20m de 
espessura.  
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 120,00m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua dos Poços, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação sobre 
Levantamento Topográfico”, com o número “02a”, datada de “outubro/19”, entregue a 
coberto do requerimento n.º 1768/19, datado de 2019/10/23, ficando a emissão da 
Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela 
Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art.  
20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
23. Req.º nº 1940/19, datado de 20/11/2019 - Proc.º n.º 177/19, datado de 16/05/2019 - 
Nuno Manuel Santos Rosado 
 
1197 - Presente requerimento n.º 1940/19, datado de 2019/11/20, constante do p rocesso 
camarário n.º 177/19, subscrito por Nuno Manuel Santos Rosado, com o NIF 186121342,  
com residência em beco dos Valentes, n.º 4, lugar de Engenho,  f reguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de construção de “Habitação 
Unifamiliar e Muros de Vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua da Cova da 
Eira, lugar de Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 3673 e inscrito na matriz p redial rús t ica 
sob o artigo número 8448. 
Presentes pareceres técnicos do serviços datados de 2019/09/16 e de 2019/12/05, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão,  e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de construção de “Habitação Unifamiliar e Muros de Vedação”,  
a incidir sobre um prédio rústico, sito na Rua da Cova da Eira, lugar de Garcia, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 3673 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
número 8448, com o número de processo 177/19, com data de entrada em 2019/05/16,  
apresentado por Nuno Manuel Santos Rosado, com o NIF 186121342, com residência 
em beco dos Valentes, n.º 4, lugar de Engenho, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, deferir o mesmo, com os seguintes condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente uma berma em calçada, entre o arruamento existente e o muro de 
vedação a construir. 
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2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 87,00m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua das Papoilas, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “IMPLANTAÇÃO e MURO FRONTAL”, com 
o número “2A”, datada de “NOV 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 
1940/19, datado de 2019/11/20, 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 previstos no n.º 4 do art.  20.º do 
RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários 
à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
24. Req.º nº 1958/19, datado de 22/11/2019 - Proc.º n.º 418/18, datado de 03/10/2018 - 
Rifarta - Construção Civil, Lda. 
 
1198 - Presente requerimento n.º 1958/19, datado de 2019/11/22, constante do p rocesso 
camarário n.º 418/18, subscrito por Rifarta - Construção Civil, Lda., com o NIPC 
504425161, com sede em rua do Outeiro, n.º 22, lugar de Loureira, f reguesia de Santa 
Catarina da Serra, concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
construção de “Edifício de Habitação Unifamiliar e Muros”, a incidir sobre um prédio 
rústico, sito na rua das Sorraipas, lugar de Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o  número 
3673 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 2741. 
Presentes pareceres técnicos do serviços datados de 2019/11/28 e de 2019/12/10, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, , e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de construção de “Edifício de Habitação Unifamiliar e Muros”, a 
incidir sobre um prédio rústico, sito na rua das Sorraipas, lugar de Amieirinha, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 3673 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
número 2741, com o número de processo 418/18, com data de entrada em 2018/10/03,  
apresentado por Rifarta - Construção Civil, Lda., com o NIPC 504425161, com sede em 
rua do Outeiro, n.º 22, lugar de Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra, 
concelho de Leiria, com os seguintes condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio ao longo da estrema confinante com a rua das Sorraipas,  
com uma largura de 1,60m, através da colocação de blocos de betão com as 
dimensões de 0,10mx0,20mx0,06m, após execução de camada de base em tout-venant 
com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser em betão pré-fabricado com uma 
espessura mínima de 0,12m.  
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2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 70,00m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua das Sorraipas, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE ARRANJOS EXTERIORES”, 
com o número “5.2”, datada de “Nov./19”, entregue a coberto do requerimento n.º 
1958/19, datado de 2019/11/22, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art.  
20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
25. Req.º nº 1850/19, datado de 08/11/2019 - Proc.º n.º 159/18, datado de 02/05/2018 - 
Mário Filipe Coelho e Rosa Lucas de Abreu Coelho 
 
1199 - Presente requerimento n.º 1850/19, datado de 2019/11/08, constante do p rocesso 
camarário n.º 159/18, em nome de Mário Filipe Coelho, com o NIF 128139838 e por Rosa 
Lucas de Abreu Coelho, com o NIF 114066566, ambos com morada em rua da rua de 
Angola, n.º 17 - r/c C, lugar de Guarda Nova, f reguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Legalização da alteração e ampliação 
de edifício de habitação e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, s ito na 
rua Parque do Engenho, n.º 3, lugar de Engenho, freguesia e concelho de Marinha Grande,  
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20450 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 20355-P. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/12/18, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu,  a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da “Legalização da alteração e ampliação de edifício de habitação e 
muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Parque do Engenho, 
n.º 3, lugar de Engenho, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20450 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 20355-P, com o número de processo 159/18, 
com data de entrada em 2018/05/02, em nome de Mário Filipe Coelho, com o NIF 
128139838 e por Rosa Lucas de Abreu Coelho, com o NIF 114066566, ambos com 
morada em rua da rua de Angola, n.º 17 - r/c C, lugar de Guarda Nova, freguesia e 
concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar os requerentes que: 
1. Nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, deverão apresentar os projetos 
das especialidades necessários, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
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2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de vistoria 
municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
26. Req.º nº 1920/19, datado de 15/11/2019 - Proc.º n.º 170/19, datado de 14/05/2019 - 
Paulo Rui da Cunha Ferreira 
 
1200 - Presente pedido com os registos n.º 842/19, 1372/19 e 1920/19, respetivamente 
datados de 14/05/2019, 13/08/2019 e 15/11/2019, relativos ao licenciamento de um edif íc io 
destinado a indústria, composto por quatro unidades, no prédio sito na estrada do Guilherme 
e registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 4010 e inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo n.º 2297, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 170/19, com data de entrada de 14/05/2019, 
apresentado por Paulo Rui da Cunha Ferreira, com o NIF 196 909 678, residente na rua do 
Areeiro, n.º 698, lugar de Codiceira, freguesia de Azoia e concelho de Leiria; 
Presente informação técnica, datada de 28/11/2019, que atesta encontrar-se o p rojeto de 
arquitetura apresentado em condições de ser deferido; 
Presente informação técnica, datada de 09/12/2019, que atesta encontrarem-se os pro jetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
Presente informação técnica, datada de 19/12/2019, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo ao 
licenciamento de um edifício destinado a indústria, composto por quatro unidades, no 
prédio sito na estrada do Guilherme e registado na Conservatória do Registo Predial  
da Marinha Grande sob o n.º 4010 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 
2297, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 170/19, com data de entrada de 14/05/2019, apresentado por Paulo 
Rui da Cunha Ferreira, com o NIF 196 909 678, residente na rua do Areeiro, n.º 698, 
lugar de Codiceira, freguesia de Azoia e concelho de Leiria. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3 – Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
27. Req.º nº 1973/19, datado de 27/11/2019 - Proc.º n.º 267/19, datado de 26/07/2019 - 
Dulce Isabel Ramos Ferreira e Filipe Miguel da Silva 
 
1201 - Presente requerimento n.º 1973/19, datado de 2019/11/27, constante do p rocesso 
camarário n.º 267/19, subscrito por Dulce Isabel Ramos Ferreira, com o NIF 217625789 e 
por Filipe Miguel da Silva, com o NIF 227148070, ambos residentes em rua Augusto 
Torneira, n.º 25, 2.º L, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande,  referente 
ao pedido de licenciamento da obra de construção de “Habitação Unifamiliar e Muros de 
Vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua Floristas Gravadores, lugar de 
Lameiro, f reguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Reg isto 
Predial de Marinha Grande sob o número 19695 e inscrito na matriz p redial rúst ica sob o 
artigo número 6645, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária 
datada de 2019/09/30. 
Presente parecer técnico do serviços datado de 2019/12/03, referente aos p rojetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de construção 
de “Habitação Unifamiliar e Muros de Vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, si to 
na rua Floristas Gravadores, lugar de Lameiro, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 19695 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 6645, com o 
número de processo 267/19, com data de entrada em 2019/07/26, apresentado por 
Dulce Isabel Ramos Ferreira, com o NIF 217625789 e por Filipe Miguel da Silva,  com o 
NIF 227148070, ambos residentes em rua Augusto Torneira, n.º 25, 2.º L, lugar de 
Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente o remate do passeio existente, em calçada de pedra calcária, face à 
correção do alargamento previsto. 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 2,20m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua Floristas Gravadores, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “Implantação”, com o número “1A1”, 
datada de “julho 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 1576/19, datado de 
2019/09/20, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente 
atualizada. 
 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverão, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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28. Req.º nº 14864/19, datado de 12/11/2019 - Proc.º n.º 11/18, datado de 17/01/2018 - 
Vangest - Engenharia Financeira e Gestão, S.A. 
 
1202 - Presente pedido com o registo n.º 1864/19, datado de 12/11/2019, relativo a 
licenciamento de alterações a realizar no edifício industrial sito na rua do Conhecimento, 
n.º 270, Marinha Pequena, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º20083 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20219 -P,  
da f reguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento 
n.º 11/18, com data de entrada de 17/01/2018, apresentado por Vangest - Engenharia 
Financeira e Gestão, S.A., com o NIPC 503 536 725, com sede na estrada de Leiria,  n.º 
210, Embra, f reguesia e concelho da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura foi 
aprovado em reunião de câmara de 30/04/2018; 
Presente informação técnica, datada de 10/12/2019, que atesta encontrarem-se os pro jetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
Presente informação técnica, datada de 17/12/2019, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo a 
alterações a realizar no edifício industrial sito na rua do Conhecimento, n.º 270, 
Marinha Pequena, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º20083 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20219-P,  da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 11/18, com data de entrada de 17/01/2018, apresentado por Vangest - 
Engenharia Financeira E Gestão, S.A., com o NIPC 503 536 725, com sede na estrada 
de Leiria, n.º 210, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3 – Assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo com 
o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá efetuar e 
manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos de 
construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art.  11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
29. Req.º nº 2056/19, datado de 12/12/2019 - Proc.º n.º 464/18, datado de 30/10/2018 - 
Ermelinda Pereira Ferreira Sapateiro Matias 
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1203 - Presente pedido com o registo n.º 2056/19, datado de 12/12/2019, relativo a 
legalização de alterações a estabelecimento de serviços (restauração e bebidas) , s ito 
na rua 1º de Dezembro, Amieirinha, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial 
da Marinha Grande sob o n.º 13338 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
14091, da f reguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 464/18, com data de entrada de 30/10/2018, apresentado por Ermelinda 
Pereira Ferreira Sapateiro Matias, com o NIPC 119 892 596, residente na rua Sociedade 
Benef icência e Recreio 1º de Janeiro, n.º 12, Amieirinha, freguesia e concelho da Marinha 
Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara de 25/03/2019. 
Presente informação técnica, datada de 12/12/2019, que atesta encontrarem-se os pro jetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
Presente informação técnica, datada de 17/12/2019, que atesta encontrar-se o processo de 
licenciamento em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o processo de licenciamento relativo 
à legalização de alterações a estabelecimento de serviços (restauração e bebidas), sito 
na rua 1º de Dezembro, Amieirinha, no prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 13338 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 14091, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o 
processo n.º 464/18, com data de entrada de 30/10/2018, apresentado por Ermelinda 
Pereira Ferreira Sapateiro Matias, com o NIPC 119 892 596, residente na rua Sociedade 
Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, n.º 12, Amieirinha, freguesia e concelho da 
Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3 – Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG),  em vigor,  a 
concessão da respetiva autorização de utilização, ficará dependente da real ização de 
prévia vistoria municipal. 
4.- Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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30. Req.º nº 2032/19, datado de 09/12/2019 - Proc.º n.º 524/18, datado de 07/12/2018 - 
Summercaravel Lda. 
 
1204 - Presente pedido com o registo n.º 2032/19, datado de 09/12/2019, relativo a 
legalização de alterações realizadas na construção de Apoio de Praia Completo com 
estabelecimento de restauração e bebidas, na unidade balnear 05 do plano de praia da 
Praia da Vieira, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 524/18, com data de 
entrada de 07/12/2018, apresentado por Summercaravel Lda., com o NIPC 513 091 149,  
com sede na rua Dr. António Luís Gomes, n.º 1, r/c Dt.º, Praia da Vieira, freguesia de Vieira 
de Leiria e concelho da Marinha Grande. 
Presente parecer favorável emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente a 11/09/2019, face 
às alterações introduzidas, no qual esta entidade que se deverá proceder ao licenciamento 
municipal das mesmas. 
Presente informação técnica, datada de 18/12/2019, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo a 
legalização de alterações efetuadas na construção de Apoio de Praia Completo com 
estabelecimento de restauração e bebidas, na unidade balnear 05 do plano de praia da 
Praia da Vieira, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 524/18, com data de 
entrada de 07/12/2018, apresentado por Summercaravel Lda., com o NIPC 513 091 149,  
com sede na rua Dr. António Luís Gomes, n.º 1, r/c Dt.º, Praia da Vieira,  freguesia de 
Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3 – Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG),  em vigor,  a 
concessão da respetiva autorização de utilização, ficará dependente da real ização de 
prévia vistoria municipal. 
4 – Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II.  
5 – Nos termos do artigo 94.º do RMEUMG, as obras nas praias do concelho são 
suspensas do dia 1 de julho até 31 de agosto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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31. Req.º nº 2000/19, datado de 03/12/2019 - Proc.º n.º 534/17, datado de 30/11/2017 - 
YUDO EU, S.A. 
 
1205 - Presente pedido com o registo n.º 2000/19, datado de 03/12/2019, relativo a 
alterações a realizar em obra, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art igo 83º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99,  de 16 
de Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a 
decorrer no edif ício destinado a indústria localizado na Travessa 13 de Março, n.º 6, 
Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha Grande, registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob os n.os 9008, 9257, 8968 e 15647 e inscrito o p rimeiro na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 10494, e os restantes na matriz predial rúst ica sob os 
artigos n.º 10307, 2720 e 2723, respetivamente, todos da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 534/17, com data de entrada de 
30/11/2017, apresentado por YUDO EU, S.A., com o NIPC 508 102 650, com sede na 
Travessa 13 de Março, n.º 6, Amieirinha, a que se reporta o alvará de licença de construção 
n.º 99/18, de 05/12/2018; 
Presente informação técnica, datada de 19/12/2019, que atesta encontrar-se o processo de 
alterações em obra apresentado em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo a 
alterações a realizar em obra, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 83º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, 
a decorrer no edifício destinado a indústria localizado na travessa 13 de Março,  n.º 6,  
Amieirinha, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob os 
n.os 9008, 9257, 8968 e 15647 e inscrito, o primeiro na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 10494, e os restantes na matriz predial rústica sob os artigos n.º 10307, 2720 
e 2723, respetivamente, todos da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 534/17, com data de entrada de 30/11/2017, 
apresentado por YUDO EU, S.A., com o NIPC 508 102 650, com sede na Travessa 13 de 
Março, n.º 6, Amieirinha, a que se reporta o alvará de licença de construção n.º 99/18,  
de 05/12/2018. 
 
Mais delibera informar a sociedade requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 27.º do RJUE, deverá requerer a alteração 
do alvará de licença de construção n.º 99/18, apresentando para o efeito os elementos 
instrutórios necessários, nomeadamente o original deste título, para que se possa 
proceder, nos termos do n.º 7 do mesmo articulado legal, ao respetivo aditamento. 
2.- Mantêm-se, na íntegra, os restantes condicionalismos relativos às condições de 
execução da obra, expressos na deliberação havida a 16/10/2018, nomeadamente 
quanto à necessidade de assegurar a gestão dos resíduos de construção e demolição 
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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32. Req.º nº 1981/19, datado de 29/11/2019 - Proc.º n.º 523/18, datado de 07/12/2018 - 
Nau Frágil - Bar, Unipessoal Lda 
 
1206 - Presente pedido com o registo n.º 1981/19, datado de 29/11/2019, relativo a 
alterações em obra de construção de Apoio de Praia Complet o com estabelecimento de 
restauração e bebidas, na unidade balnear 04 do plano de praia da Praia da Vieira, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 523/18, com data de entrad a de 07/12/2018, 
apresentado por Nau Frágil - Bar, Unipessoal Lda, com o NIPC 504 839 616, com sede na 
Av. Marginal, s/nº, Praia da Vieira, f reguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha 
Grande, com o alvará de licença de construção n.º 38/19; 
Presente informação técnica, datada de 17/12/2019, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo  a 
alterações em obra de construção de Apoio de Praia Completo com estabelecimento 
de restauração e bebidas, na unidade balnear 04 do plano de praia da Praia da Vieira, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 523/18, com data de entrada de 
07/12/2018, apresentado por Nau Frágil - Bar, Unipessoal Lda, com o NIPC 504 839 616, 
com sede na Av. Marginal, s/nº, Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria e concelho 
da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 27.º do RJUE, deverá requerer a alteração 
do alvará de licença de construção n.º 38/19, apresentando para o efeito os elementos 
instrutórios necessários, nomeadamente o original deste título, para que se possa 
proceder, nos termos do n.º 7 do mesmo articulado legal, ao respetivo aditamento. 
2.- Mantêm-se, na íntegra, os restantes condicionalismos relativos às condições de 
execução da obra, expressos na deliberação havida a 25/03/2019, nomeadamente 
quanto à necessidade de assegurar a gestão dos resíduos de construção e demolição 
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
33. Req.º nº 1948/19, datado de 21/11/2019 - Proc.º n.º 735/2019, datado de 21/11/2019 - 
Moliporex-Moldes Portugueses, Importação e Exportação, Lda. 
 
1207 - Presente pedido com o registo n.º 1948/19, datado de 21/11/2019, apresentado por 
Moliporex-Moldes Portugueses, Importação e Exportação, Lda., detentora do NIPC 501 
654 984, a solicitar que a Câmara Municipal da Marinha Grande, na sua qualidade de 
entidade coordenadora do licenciamento industrial respet ivo, nos termos expressos no 
Sistema de Indústria Responsável (SIR), publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 169/2012, 
de 1 de agosto, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de maio, certif ique 
que, de acordo com o processo de licenciamento industrial n.º 68/2018-1, nas instalações da 
unidade industrial EHTP - European High Tech Plastics, Lda., com o NIPC 510179991, s itas 
no edif ício localizado no n.º 270 da rua do Conhecimento, Marinha Pequena, 2430-527 
Marinha Grande, que detém o alvará de autorização de utilização n.º 16/17, se localiza uma 
unidade técnica da empresa requerente. 
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Presente informação técnica favorável, datada de 04/12/2019, a p ropor o deferimento da 
pretensão e a emissão da respetiva certidão. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal, na sua qualidade de coordenadora do 
licenciamento industrial em causa, delibera: 
 
DEFERIR o pedido, nos termos previstos no Sistema de Indústria Responsável, 
publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de maio, e mandar emitir a certidão solicitada, 
referindo-se que nas instalações industriais da EHTP - European High Tech Plastics,  
Lda., com o NIPC 510179991, a que se reporta o processo de licenciamento industrial  
n.º 68/2018-1, constante na Plataforma do Licenciamento Industrial, inserido a 
23/01/2018 e concluído a 24/01/2018, se encontra uma unidade técnica da empresa 
Moliporex - Moldes Portugueses, Importação e Exportação, SA, com o NIPC 501 654 
984, sendo que o edifício onde se localizam estas instalações industriais se situa no 
n.º 270 da rua do Conhecimento, Marinha Pequena, 2430-527 Marinha Grande, e detém 
o alvará de autorização de utilização n.º 16/17, emitido pela Câmara Municipal da 
Marinha Grande a 16/03/2017.   
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
34. Req.º nº 2041/19, datado de 11/12/2019 - Proc.º n.º 321/18, datado de 03/08/2018 - 
João Mendes Batista e Maria Cristina Calado Moleirinho Batista 
 
1208 - Presente requerimento n.º 2041/19, datado de 2019/12/11, constante do p rocesso 
camarário n.º 321/18, subscrito por João Mendes Batista, com o NIF 129143090 e por 
Maria Cristina Calado Moleirinho Batista, com o NIF 129143103, ambos residentes em rua 
Fonte dos Ingleses, n.º 20A, lugar de Engenho, freguesia e concelho de Marinha Grande,  
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Legalização da alteração e ampliação 
de moradia e construção de muro de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, s ito na 
rua Fonte dos Ingleses, lugar de Engenho, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 7970 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 5300, dispondo de projeto de arquitetura aprovado 
por deliberação camarária datada de 2019/09/30. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/12/11, ref erente aos projetos  das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão,  e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09o pedido de licenciamento da obra de “ Legal ização 
da alteração e ampliação de moradia e construção de muro de vedação”, a incidir 
sobre um prédio urbano, sito na rua Fonte dos Ingleses, lugar de Engenho, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 7970 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
5300, com o número de processo 321/18, com data de entrada em 2018/08/03, 
apresentado por por João Mendes Batista, com o NIF 129143090 e por Maria Cristina 
Calado Moleirinho Batista, com o NIF 129143103, ambos residentes em rua Fonte dos 
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Ingleses, n.º 20A, lugar de Engenho, 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 confinante com a rua Fonte dos Ingleses, 
António Maria da Silva, através da colocação de blocos de betão de cor idêntica ao 
existente, com as dimensões de 0,10mx0,20mx0,06m, após a execução da camada de 
base em tout-venant com 0,15m de espessura. 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 8,64m2, na frente 
do prédio confinante com a rua Fonte dos Ingleses, conforme configuração constante 
da peça gráfica correspondente à “Implantação”, com o número “6.a”, datada de 
“07/19”, entregue a coberto do requerimento n.º 1273/19, datado de 2019/07/26, ficando 
a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão 
emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera informar os requerentes que: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a 
contar da data da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de vistoria 
municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
35. Req.º nº 1494/19, datado de 04/09/2019 - Proc.º n.º 218/18, datado de 07/06/2018 - 
Nuno Miguel de Sousa Fernandes 
 
1209 - Presente requerimento n.º 1494/19, datado de 2019/09/04, constante do p rocesso 
camarário n.º 218/18, em nome de Nuno Miguel de Sousa Fernandes, com o NIF 
205338399, com residência em avenida Victor Gallo, n.º 125, apt. 375, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, relativo ao pedido de licenciamento da obra de “Reconstrução com 
ampliação de edifício”, a levar a efeito sobre um prédio urbano s ito na rua Dr.  Nicolau 
Bettencourt, lugar de São Pedro de Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 19232 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo n.º 1815. 
Presente deliberação camarária datada de 2019/07/29, pela qual foi concedido ao 
requerente, o prazo de 15 dias para se pronunciar em sede de audiência prévia, por escrito, 
sobre o projeto de indeferimento da pretensão, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 
do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização 
e da Edif icação - RJUE, nomeadamente por violar normas legais e regulamentares 
aplicáveis, designadamente: 
“(...) 
1. O projeto violar o PDM da Marinha Grande por exceder a percentagem de ocupação 
máxima de 25% fixada no n.º 6 do artigo 5.º do Regulamento do PDM para o prédio. 
2. Regulamento Geral das Edificações Urbanas - RGEU: 
a) Artigo n.º 66.º n.º 1, quanto ao número e área mínima dos compartimentos de habitação 
(cozinha, sala, quarto(s)); 
b) Artigo 71.º n.º 2 alínea a), quanto á profundidade da varanda, considerada como espaço 
exterior; 
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c) Artigo 84.º n.º 1, quanto ao número de equipamentos mínimos sanitários (lavatório, 
banheira, bacia de retrete e bidé); 
d) Artigo 86.º, quanto à comunicação direta da retrete com compartimento de habitação 
(sala). 
3. Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande - 
RMEUMMG, artigo n.º 13.º n.º 2, quanto à inclinação da cobertura. 
Acresce que o projeto não se faz acompanhar de Plano de Acessibilidade que apresente a 
rede de espaços e equipamentos acessíveis bem como soluções de detalhe métrico, técnico 
e construtivo, esclarecendo as soluções adotadas em matéria de acessibilidade a pessoas 
com deficiência e mobilidade condicionada, para a tipologia do artigo 2.º n.º 3 do Decreto-Lei 
n.º 163/06, de 08/08. 
(...)” 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/12/11, referindo não terem sido 
apresentadas as correções necessárias ao projeto em apreço, que permitam ult rapassar 
todas as questões inerentes ao referido projeto de indeferimento. 
 
Após a análise da pretensão, e tendo em consideração os pareceres técnicos que 
sobre ela recaíram, a Câmara Municipal delibera:  
 
INDEFERIR, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que 
aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, o pedido de 
licenciamento da obra de “Reconstrução com ampliação de edifício”, a levar a efeito 
sobre um prédio urbano sito na rua Dr. Nicolau Bettencourt, lugar de São Pedro de 
Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Regis to 
Predial de Marinha Grande sob o número 19232 e inscrito na respetiva matriz predial  
urbana sob o artigo n.º 1815, nomeadamente por violar normas legais e 
regulamentares aplicáveis, designadamente: 
1. O n.º 6 do art. 5.º do regulamento do Plano Diretor Municipal, ao propor o aumento 
da área de implantação de 36,00m2 existente para 40,80m2, excedendo e agravando a 
área máxima de construção permitida por via da aplicação da percentagem de 
ocupação máxima de 25% permitida para o prédio. 
2. Por não ter apresentar Plano de Acessibilidades com representação da rede de 
espaços e equipamentos acessíveis bem como soluções de detalhe métrico, técnico e 
construtivo, esclarecendo as soluções adotadas em matéria de acessibilidade a 
pessoas com deficiência e mobilidade condicionada, definido no Decreto-Lei n.º 
163/06, de 08/08. 
3. O art. 73.º do RGEU, ao propor obstáculos à normal iluminação e venti lação junto 
dos vãos do compartimento da cozinha (kitchenette), nomeadamente ao não garantir 
zonas livres com distâncias de 2,00m a um e outro lado dos eixos verticais desses 
vãos.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
36. Req.º nº 2033/19, datado de 10/12/2019 - Proc.º n.º 474/17, datado de 25/10/2017 - 
Armando Fernandes António 
 
1210 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 2033/19, datado de 10/12/2019 
apresentado por Armando Fernandes António, com o NIF 160882583,  com morada em 
Avenida José Gregório, n.º 38, f reguesia e concelho de Marinha Grande, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício, destinado a indústria, sito na Rua do Bico, n.º 36,  
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f reguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de legalização de ampliação, t i tulada pelo 
alvará de obras de licença de legalização n.º 60/18, emitido em 17/08/2018. 
Presente parecer técnico datado de 16/12/2019, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competênc ia delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista no n.º 6 do art.º 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício, destinado a indústria, sito na Rua do 
Bico, n.º 36, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de Armando 
Fernandes António, com o NIF 160882583, com morada em Avenida José Gregório, n.º 
38, freguesia e concelho de Marinha Grande, com a seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes  
 
2) Membros suplentes 
Engenheira Maria João Oliveira  
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
37. Req.º nº 2052/19, datado de 12/12/2019 - Proc.º n.º 488/17, datado de 31/10/2017 - 
ATT - Advanced Tool Technology, Lda 
 
1211 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 2052/19, datado de 12/12/2019 
apresentado por ATT - Advanced Tool Technology, Lda., com o NIPC 513477403,  com 
sede em Estrada de Leiria, n.º 210, freguesia e concelho de Marinha Grande, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício, destinado a indústria, sito na mesma morada, objeto 
de legalização de ampliação, titulada pelo alvará de obras de l icença de lega lização n.º 
55/19, emitido em 21/11/2019. 
Presente parecer técnico datado de 16/12/2019, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competênc ia delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista no n.º 6 do art.º 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da  
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comissão que efetuará a vistoria ao edifício, destinado a indústria, sito na Estrada de 
Leiria, n.º 210, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade de ATT - 
Advanced Tool Technology, Lda., com o NIPC 160882583, com sede na mesma 
morada, com a seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes  
 
2) Membros suplentes 
Engenheira Maria João Oliveira  
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
38. Req.º nº 2018/19, datado de 05/12/2019 - Proc.º n.º 237/17, datado de 09/06/2017 - 
Pelacerta - Investimentos Imobiliários, Lda. 
 
1212 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 2018/19, datado de 05/12/2019 
apresentado por Pelacerta - Investimentos Imobiliários, Lda., com o  NIPC 507064755, 
com sede em Rua Direita, n.º 5, Casal Novo, f reguesia de Amor e concelho de Leiria, a 
solicitar a autorização de utilização para o edif ício, destinado a habitação, sito na Rua 
Augusto Torneira, n.º 3, Ordem, f reguesia e concelho de Marinha Grande, objeto de 
legalização de alterações, ampliação de anexos, legalização de piscina, demolição e 
construção de muro de vedação, titulada pelo alvará de obras de alteração, ampliação, 
construção e legalização n.º 17/19, emitido em 06/02/2019. 
Presente parecer técnico datado de 12/12/2019, bem como despacho do Vereador do 
Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competênc ia delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, a determinar a 
realização da vistoria prevista no n.º 6 do art.º 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício, destinado a habitação, sito na Rua 
Augusto Torneira, n.º 3, Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, propriedade 
de Pelacerta - Investimentos Imobiliários, Lda., com o NIPC 507064755, com sede em 
Rua Direita, n.º 5, Casal Novo, freguesia de Amor e concelho de Leiria, com a seguinte 
composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes  
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2) Membros suplentes 
Engenheira Maria João Oliveira  
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
39. Req.º nº 2117/19, datado de 23/12/2019 - Proc.º n.º 233/16, datado de 16/06/2016 - 
Dreamelement - Unipessoal, Lda. 
 
1213 - Presente requerimento n.º 1201/16, datado de 14/07/2016, respeitante ao pedido de 
avaliação do estado inicial de conservação de edifício sito na área de Reabilitação 
Urbana do Centro da Marinha Grande, para efeitos de candidatura a benef íc ios  f iscais, 
solicitado por Dreamelement - Unipessoal, Lda., com o NIPC 513546642,  com sede na 
Rua das Flores, 17, R/C, freguesia e concelho da Marinha Grande, respeitante ao  edif íc io 
sito na Rua José Ferreira Custódio Júnior e Travessa do Cotovelo, n.º 1, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 6.936 e inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 20.652-P. 
 
Presente deliberação tomada na reunião de Câmara de 21/07/2016, a determinar, 
considerando o disposto na aliena c) do n.º 23 do art igo 71.º do EBF , no art igo 65.º do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009,  de 23 de 
outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, e no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, a realização 
de vistoria ao edifício para efeitos de classificação do estado inicial do edifício, devendo a 
determinação do nível de conservação do imóvel obedecer aos critérios definidos na Portaria 
n.º 1192-B/2006, de 03 de novembro, bem como ser preenchida a f icha de habilitação 
aprovada pelo mesmo diploma legal; 
 
Presente deliberação tomada na reunião de Câmara de na reunião de 22/09/2016, retificada,  
nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 174º do CPA, por deliberação tomada a  05/12/2016,  a 
informar que, tendo em conta os critérios definidos na Portaria n.º 1192-B/2006, de 03 de 
novembro, bem como o preenchimento da f icha de habilitação aprovada pelo mesmo 
diploma legal, e conforme auto de vistoria datado de 24/10/2016, ao imóvel sito na Rua José 
Ferreira Custódio Júnior e Travessa do Cotovelo, n.º 1, descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 6.936 e inscrito na matriz p redial urbana da 
f reguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 20.652-P, foi atribuído o nível de conservação 
MAU correspondendo-lhe o coeficiente de conservação 1,8. 
 
Presente requerimento n.º 2117/19, datado de 23/12/2019, a solicitar avaliação do estado de 
conservação do imóvel, após execução de obras de reabilitação, licenciadas no âmbito do 
processo camarário n.º 233/16; 
 
Após análise da pretensão Câmara Municipal delibera: 
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Determinar, considerando o disposto na aliena c) do n.º 23 do artigo 71.º do EBF, no 
artigo 65.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana aprovado pelo Decreto -Lei n.º 
307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto e pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 266-
B/2012, de 31 de dezembro, a realização de vistoria ao edifício sito na Rua José 
Ferreira Custódio Júnior e Travessa do Cotovelo, n.º 1, descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 6.936 e inscrito na matriz predial urbana 
da freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 20.652-P, propriedade de propriedade 
de Bleach Design Unipessoal, Lda., com o NIPC 506899080, com sede na Rua Ferreira 
Custódio Júnior, n.º 1, freguesia e concelho da Marinha Grande, apresentado por 
Dreamelement - Unipessoal, Lda., com o NIPC 513546642, com sede na Rua das 
Flores, 17, R/C, freguesia de Marinha Grande, na qualidade de arrendatária do i móvel 
em causa, para efeitos de classificação do estado atual do edifício, após realização 
das obras licenciadas no âmbito do processo camarário n.º 2323/16, devendo a 
determinação do nível de conservação do imóvel obedecer aos critérios definidos na 
Portaria n.º 1192-B/2006, de 03 de novembro, bem como ser preenchida a ficha de 
habilitação aprovada pelo mesmo diploma legal; 
 
Mais delibera determinar que a vistoria seja realizada em 15/01/2020, pelas 10:00, e que 
a respetiva Comissão mantenha a composição definida na reunião de 21/07/2016: 
 
Membros efetivos: 
Arquiteta Margarida Abraúl 
Arquiteto Alexandre Fava  
Engenheiro Rui Vicente 
 
Membros suplentes: 
Arquiteto Miguel Figueiredo 
Arquiteto Ricardo Santos 
Engenheira Cristina Silva 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
40. Req.º nº 1467/18, datado de 10/08/2018 - Proc.º n.º 503/2018, datado de 10/08/2018 - 
Rua das Flores - Gestão de Activos Imobiliários, Lda. e Alberto Carreira, Construções,  
Lda. 
 
1214 - Presente pedido de avaliação do estado inicial de conservação de edifício sito na área 
de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande, para efeitos de candidatura a 
benef ícios fiscais, solicitado por Rua das Flores - Gestão de Activos Imobiliários, Lda.,  
com o NIPC 514 624 051, com sede no Largo da Alegria, n.º 14, f reguesia e concelho da 
Marinha Grande, e Alberto Carreira, Construções, Lda., com o NIPC 513861796, com 
sede na Rua da Cova, n.º 171, Mata dos Milagres, freguesia de Milagres e concelho de 
Leiria, respeitante ao edif ício sito na Rua Dr. Pedro Viana, n.º 8 a 18, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 14443 e inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 18786; 
 
Presente deliberação tomada na reunião de Câmara de 03/09/2018, considerando o disposto 
na aliena c) do n.º 23 do artigo 71.º do EBF, no artigo 65.º do Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro , alterado 
pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e  
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pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho, e no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, 
de 31 de dezembro, a determinar a realização de vistoria ao edif ício mencionado, para 
efeitos de classificação do estado inicial do edifício; 
 
Presente Auto de Vistoria datado de 20/12/2019, respeitante à vistoria realizada em 
30/08/2018, descrevendo o estado da edificação, bem como a ficha de avaliação aprovada 
no âmbito da Portaria n.º 1192-B/2006, de 03 de novembro, devidamente preenchida; 
 
Após análise da pretensão e do auto de vistoria mencionado a Câmara delibera: 
 
Informar o entidade requerente que, tendo em conta os critérios definidos na Portaria 
n.º 1192-B/2006, de 03 de novembro, bem como o preenchimento da ficha de 
habilitação aprovada pelo mesmo diploma legal, e conforme auto de vistoria datado de 
20/12/2019, ao imóvel sito na Rua Dr. Pedro Viana, n.º 8 a 18, descrito na Conservatória 
do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 14443 e inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 18786, propriedade de Rua das 
Flores - Gestão de Activos Imobiliários, Lda., com o NIPC 514 624 051,  com sede no 
Largo da Alegria, n.º 14, freguesia e concelho da Marinha Grande, e Alberto Carreira,  
Construções, Lda., com o NIPC 513861796, com sede na Rua da Cova, n.º 171, Mata 
dos Milagres, freguesia de Milagres e concelho de Leiria, é atribuído o nível de 
conservação PÉSSIMO correspondendo-lhe o coeficiente de conservação 1,14. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
41. Req.º nº 2119/19, datado de 23/12/2019 - Proc.º n.º 436/19, datado de 03/12/2019 - 
Rua das Flores - Gestão de Activos Imobiliários Lda, e Alberto Carreira, Construções, 
Lda 
 
1215 - Presente requerimento n.º 2119/19, de 23/12/2019, apresentado por Rua das Flores 
- Gestão de Activos Imobiliários Lda, e por Alberto Carreira, Construções, Lda, 
representado pela primeira, titulares do processo com o n.º 436/19, respeitante ao pedido de 
ocupação da via pública para apoio à execução da obra de reconstrução de um ed if íc io de 
habitação coletiva com 6 f rações, sito na Rua Dr. Pedro Viana, n.º 8 a 18,  na f reguesia e 
concelho da Marinha Grande, licenciada no âmbito do processo camarário n.º 446/17, a 
solicitar a isenção do pagamento das taxas devidas pelo licenciamento da referida ocupação. 
 
Presente parecer datado de 23/12/2019, sobre o assunto. 
 
Considerando que: 
 
1 - Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 119.º do Regulamento Municipal da 
Edif icação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG), a Câmara 
Municipal pode deliberar a isenção ou a redução até 50% das taxas pela realização de 
operações urbanísticas, no caso de obras de reconstrução e de obras de alteração a realizar 
na “Área do Centro Tradicional da Marinha Grande”. 
 
A Câmara Municipal deliberou, em reunião de 30/09/2019, isentar as requerentes do 
pagamento de taxas devidas no âmbito da referida operação urbanís t ica, respeitante ao  
licenciamento da obra de reconstrução de um edifício de habitação coletiva com 6 f rações, 
sito Rua Dr. Pedro Viana, n.º 8 a 18, na Freguesia e Concelho da Marinha Grande,  
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licenciada no âmbito do processo camarário n.º 446/17, em virtude da mesma se enquadra r 
nas isenções previstas na norma legal mencionada. 
 
- A presente pretensão refere-se ao licenciamento de ocupação da via pública para apoio à 
execução de obras de reconstrução de um edifício de habitação coletiva com 6 frações, s ito 
Rua Dr. Pedro Viana, n.º 8 a 18, na Freguesia e Concelho da Marinha Grande; 
 
- De acordo com o disposto nos artigos 83.º e 84.º do Regulamento Municipal da Edif icação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG), o pedido de ocupação de 
espaço público não deve ser dissociado do licenciamento da operação urbanística, devendo,  
nomeadamente, respeitar sempre o prazo das licenças relativas à obra a que se reportam, 
bem como a área e condições mencionadas no plano de segurança e saúde apresentado; 
 
- De acordo com o plano de segurança e saúde constante do processo de licenciamento n.º 
446/17, entende-se que a área pública cuja ocupação se solicita no âmbito deste pedido  se 
insere no conjunto dos locais onde se desenvolvem atividades de apoio direto aos trabalhos 
a realizar, fazendo parte do estaleiro relativo à operação urbanística em causa. 
 
A Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR o pedido de isenção do pagamento da taxa devida pela emissão do alvará de 
ocupação de espaço público, no valor de 239,33€ (duzentos e trinta e nove euros e 
trinta e três cêntimos), respeitante ao pedido de ocupação da via pública com 
tapumes, andaimes e grua, por um período de 9 meses, numa área de 88,00 m2,  para 
apoio à execução da obra de reconstrução de um edifício de habitação coletiva com 6 
frações, licenciada no âmbito do processo camarário n.º 446/17, a levar a efeito no 
prédio sito na Rua Dr. Pedro Viana, n.º 8 a 18, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
para o qual foi emitido o alvará de obras n.º 87/19, de 13/11/2019, por um período de 24 
meses, por a mesma respeitar à operação urbanística de reconstrução do edifício e 
esta se enquadrar na alínea c) do n.º 3 do artigo 119.º do Regulamento Municipal  da 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
42. Req.º nº 1889/19, datado de 14/11/2019 - Proc.º n.º 446/17, datado de 03/10/2017 - 
Rua das Flores, Gestão de Activos Imobiliários, Lda. e Alberto Carreira, Construções,  
Lda. 
 
1216 - Presente relatório técnico elaborado pelo Instituto de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico para a Construção de Energia, Ambiente e Sustentabilidade, datado de 29-08-
2019. 
 
Presente parecer jurídico datado de 20-12-2019. 
 
Considerando que: 
 
- O prédio urbano sito na Rua Dr. Pedro Viana, ns.º 8 a 18,  da Fregues ia e Concelho da 
Marinha Grande, propriedade de “ Alberto Carreira Construções, Lda,” com sede na Rua da 
Cova, n.º 171, Lugar da Mata dos Milagres, Freguesia dos Milagres, Concelho de Leiria e 
“Rua das Flores - Gestão de Activos Imobiliários, Lda,” com sede na Rua da Alegria, da  
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Freguesia e Concelho da Marinha Grande, possui uma parede do 2.º andar, desaprumada,  
na parte norte da fachada frontal, suscetível de por em perigo pessoas e bens. 
 
- O processo de licenciamento de reconstrução do edifício situado no prédio em causa,  em 
nome das referidas sociedades, correu os seus trâmites sob o n.º 446/2017; 
 
- A 16-03-2018, o serviço municipal de proteção civil elaborou, na sequência de v istoria ao  
referido prédio, um relatório em que identif icava diversas circunstâncias suscetíveis de 
porem em causa a segurança de pessoas e bens, nomeadamente a probabilidade de queda 
de materiais para a via pública, risco de incêndio, mau estado das paredes que se 
apresentavam fissuradas e mau estado da cobertura; 
 
- À data foi apontado que o facto de se estarem a executar obras (não licenciadas) ao  nível 
do seu interior, com retirada de paredes e de alguns elementos estruturais, agravava o  mau 
estado de conservação do mencionado prédio; 
 
- Realçava-se, ainda, que parte da cobertura tinha abatido, por falta de apoios estruturais, 
“originando pressão das asnas sobre a fachada principal do ed if íc io, o que provocava o 
abaulamento e profusa fissuração da mesma”; 
 
- Nesse mesmo dia, os proprietários (à data Maria Delf ina Pereira Natário Farto e Vítor 
Manuel Farto da Silva) foram notificados, pessoalmente, do teor do relatório,  tendo s i do 
instados a adotarem, de imediato, todas as medidas necessárias à el iminação dos riscos 
identificados e foram alertados para a sua responsabilização por quaisquer danos a terceiros 
que viessem a ocorrer; 
 
- Em resposta, a 19-03-2018, os então proprietários esclareceram que celebraram um 
contrato promessa de compra e venda com a sociedade “Alberto Carreira Construções, Lda” 
e que no referido contrato ficara estipulado que a promitente compradora declarava aceitar 
ser da sua inteira responsabilidade a manutenção do edif ício e os eventuais custos por 
quaisquer danos causados a terceiros ou que o próprio prédio viesse a sofrer;  
 
- Por escritura pública de compra e venda, datada de 10-07-2018, os proprietários venderam 
o mencionado prédio à sociedade “Alberto Carreira Construções, Lda” e “Rua das Flores - 
Gestão de Activos Imobiliários, Lda”. 
 
- Por se manter a situação de perigo de desabamento do edifício, pois nem os anteriores, 
nem as atuais proprietárias procederam a quaisquer obras de demolição e contenção,  foi 
solicitado ao Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, 
Energia, Ambiente e Sustentabilidade, que elaborasse, a 29-08-2019, um relatório técnico 
acerca da estabilidade do edifício; 
 
- O relatório em causa coloca no cerne das suas preocupações o “desaprumamento da 
parede do 2.º andar” do edifício, e identifica as possíveis causas do deslocamen to desse 
troço, que, de acordo com o mesmo, conduzem “a um fim único: o colapso da parede a curto 
e médio prazo”; 
 
- Nessa medida é proposto como “solução mais rápida, económica e segura a desconstrução 
do troço da parede do 2.ºandar que se encontra deslocado e em risco,  garant indo a não  
entrada de água das chuvas”, bem como “a execução de uma estrutura provisória”;  
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- A 18-09-2019, a proprietária “Rua das Flores - Gestão de Activos Imobiliários, Lda” é 
notif icada, através do of ício n.º 1002/19 para levantar o alvará de licença de obras, 
respeitante à reconstrução do edifício em causa, sendo que foi anexada uma cópia do d ito 
relatório e mencionado que a obras deveriam iniciar-se com a desconstrução daquele t roço 
de parede e que deveriam ser tomadas “as medidas necessárias para garantir a integridade 
das construções vizinhas, bem como a total segurança das pessoas e bens”;  
 
- Em deslocação ao local, os serviços de fiscalização verif icaram, a 12-12-2019,  que as 
atuais proprietárias não tinham iniciado quaisquer trabalhos de demolição, apesar do alvará 
n.º 87/19 ter sido emitido a 13-11-2019, e conter a determinação de execução das obras de 
desconstrução no prazo máximo de 30 dias, contados da data da notificação dos ofíc ios n.º 
1062/19 e n.º 1061/19, ambos de 01-10-2019; 
 
- Desde 13-11-2019, data da emissão do respetivo alvará de licença, as  proprietárias têm 
todas as condições legais para procederem à demolição, mas nada fizeram, nem justificaram 
os motivos dessa inércia; 
 
- De entre as hipóteses colocadas no relatório para justificar o desaprumamento da parede, 
importa fazer especial referência - por nos encontrarmos precisamente num período de 
inverno em que tal ocorre - à respeitante à inf iltração de água nas telhas partidas, que 
provoca o inchamento das asnas e em consequência do mesmo estas últimas empurram a 
parede mais fraca para fora e “[q]uando secam retraem-se, mas não conseguem arrastar 
consigo a parede para dentro por falta de amarração.”; 
 
- Este fenómeno ocorre na época das chuvas e “continua nos ciclos seguintes empurrando 
cada vez mais a parede para fora”; 
 
- Não pode ser protelada a situação em apreço, por nos encontramos numa época propícia a 
grandes infiltrações de chuva, sendo que nos últimos dias a própria intensidade das chuvas 
aumentou, tudo condições para imposição de medidas coercivas; 
 
- As formalidades previstas no artigo 90.ºdo RJUE - vistoria prévia - podem, de acordo com o 
n.º 8 do mesmo artigo, ser preteridas por existir risco iminente de desmoronamento e já se 
terem realizado vistorias ao prédio, quer pelos serviços de proteção civil da Câmara 
Municipal, quer pelo mencionado Instituto que elaborou o relatório técnico; 
 
- A Câmara Municipal determina, ao abrigo do n.º 2 do artigo 89.ºdo Decreto-Lei n.º 
555/999, de 16 de dezembro, que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação - RJUE - com as alterações do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro 
e do Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de maio: 
 
1. A demolição do troço de parede do 2.º andar que, de acordo com o relatório já 
mencionado, que se dá aqui por integralmente reproduzido e se anexa,  se encontra 
deslocado e em risco, garantindo-se, assim, a não entrada da água das chuvas; 
 
2. A execução de uma estrutura provisória de contenção. 
 
Mais determina que, face à situação de risco em que se encontra o prédio e à 
circunstância de já, por diversas vezes, se ter notificado as suas proprietárias para 
executar as referidas obras, as mesmas estejam concluídas no prazo de 30 dias 
seguidos, a contar da data da notificação da presente deliberação. 
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Nesse mesmo prazo deverão ser apresentados o projeto de estabilidade da estrutura 
de contenção provisória, bem como respetivo termo de responsabilidade. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
43. Req.º nº 1154/19, datado de 05/07/2019 - Proc.º n.º 190/18, datado de 18/05/2018 - 
Tradilusa - Empreendimentos Imobiliários, Lda. 
 
1217 - Presente requerimento n.º 1154/19, datado de 05/07/2019, subscrito por Tradilusa - 
Empreendimentos Imobiliários, Lda., titular do processo de l icenciamento de obras de 
urbanização n.º 190/18, com Alvará de Licença de Obras de Urbanização n.º 3/18, emiti do 
em 08/04/2019, com vista a dotar os prédios sitos em Rua do Corgo Sul, Comeira, freguesia 
e concelho de Marinha Grande, descritos na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob os números 20421 e 18700 e inscritos na matriz predial urbana da fregues ia de 
Marinha Grande sob os artigos número 20289-P e número 2614, respetivamente, da 
inf raestrutura de rede de drenagem de águas pluviais, face ao pedido de l icenciamento da 
obra de “Construção de edifício habitacional e muros de vedação”, composto por três fogos, 
constante do processo camarário n.º 554/17, a solicitar a receção provisória das obras de 
urbanização efetuadas, designadamente, execução de rede de drenagem de águas residuais 
pluviais. 
 
Presente relatório da Comissão de Vistorias, e Auto de Vistoria, ambos datados de 
09/12/2019, referindo que é possível proceder à receção provisória das obras de 
urbanização em causa. 
 
Após análise da pretensão, bem como do relatório da Comissão de Vistorias e do 
respetivo Auto de Receção Provisória, a Câmara delibera: 
 
Aceitar a Receção Provisória das Obras de Urbanização supra referidas, 
nomeadamente, execução de rede de drenagem de águas residuais pluviais, nos 
termos do disposto no artigo 87.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e MANDAR LIBERTAR o 
montante de € 1.167,66 (mil cento e sessenta e sete euros e sessenta e seis cêntimos),  
correspondente a 90% da caução prestada por depósito efetuado nos cofres da 
tesouraria do Município, mediante a guia de receita n.º 1/911/8224, datada de 07/06/2018, 
no montante inicial de 1.297,40€ (mil duzentos e noventa e sete euros e quarenta 
cêntimos), como garante da boa e regular execução das respetivas obras de 
urbanização, ficando retido o montante de 129,74 € (cento e vinte e nove euros e 
setenta e quatro cêntimos), até à receção definitiva das referidas obras de urbanização, 
conforme disposto na alínea b) do n.º 4 e no n.º 5 do artigo 54.º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
44. Req.º nº 1418/19, datado de 21/09/2019 - Proc.º n.º 214/18, datado de 04/07/2018 - 
MLRZ - Sociedade Imobiliária, Lda. 
 
1218 - Presente requerimento n.º 1418/19, datado de 21/09/2019, subscrito por MLRZ - 
Sociedade Imobiliária, Lda., titular do processo de licenciamento de obras de urbanização 
n.º 214/18, com Alvará de Licença de Obras de Urbanização n.º 7/18, emitido em  



 

Página 54 de 87 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 27/12/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
30/08/2018, tendo em vista dotar o prédio sito na rua Floristas Gravadores, f reguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o n.º 371 e inscrito na respetiva matriz sob o número 6647,  composto por 8 
fogos habitacionais, constante do processo camarário n.º 454/17, das inf raestruturas de 
“Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais”, dos “Ramais de Abastecimento de Água 
e dos Ramais de Drenagem de Águas Residuais Domésticas”, incluindo a “Pavimentação da 
Faixa de Rodagem e Sinalização Horizontal”, face ao pedido de licenciamento da obra 
“Construção de edifício de habitação e muros de vedação”, a solicitar a receção provisória 
das referidas obras de urbanização efetuadas. 
 
Presente relatório da Comissão de Vistorias, e Auto de Vistoria, ambos datados de 
02/12/2019, referindo que é possível proceder à receção provisória das obras de 
urbanização em causa. 
 
Após análise da pretensão, bem como do relatório da Comissão de Vistorias e do 
respetivo Auto de Receção Provisória, a Câmara delibera: 
 
Aceitar a Receção Provisória das Obras de Urbanização supra referidas, 
nomeadamente, execução de “Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais”, do s 
“Ramais de Abastecimento de Água e dos Ramais de Drenagem de Águas Residuais 
Domésticas”, incluindo a “Pavimentação da Faixa de Rodagem e Sinalização 
Horizontal”, nos termos do disposto no artigo 87.º do Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e MANDAR 
LIBERTAR o montante de 23.562,71 €(vinte e três mil quinhentos e sessenta e dois 
euros e setenta e um cêntimos), correspondente a 90% da caução prestada pela 
Garantia Bancária n.º 00408602, datada de 9 de agosto de 2018, do Novo Banco,  S.A. , 
no montante inicial de 26.180,79€ (vinte e seis mil cento e oitenta euros e setenta e nove 
cêntimos), como garante da boa e regular execução das respetivas obras de 
urbanização, ficando retido o montante de 2.618,08 € (dois mil seiscentos e dezoito 
euros e oito cêntimos), até à receção definitiva das referidas obras de urbanização,  de 
acordo com o previsto na alínea b) do n.º 4 e no n.º 54 do artigo 54.º do RJUE, conforme 
quadro infra. 
 

Componente 
Montante 

Inicial 
Redução 

Montante 

retido 

Rede de drenagem de águas 

residuais pluviais 
12.641,98 € 90% 11.377,78 € 1.264,20 € 

Pavimentação da faixa de 

rodagem 
10.602,89 € 90% 9.542,60 € 1.060,29 € 

Sinalização horizontal 168,40 € 90% 151,56 € 16,84 € 

Rede de abastecimento de águas 800,00 € 90% 720,00 € 80,00 € 

Rede de drenagem de águas 

residuais domésticas 
1.967,52 € 90% 1.770,77 € 196,75 € 

 26.180,79 €  23.562,71 € 2.618,08 € 

 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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45. Req.º nº 1502/19, datado de 06/09/2019 - Proc.º n.º 180/18, datado de 14/05/2018 - 
Solo e Betão - Compra e Venda de Imóveis para Revenda e Construção Civil, Lda. 
 
1219 - Presente requerimento n.º 1502/19, de 06/09/2019, apresentado por Solo e Betão - 
Compra e Venda de Imóveis para Revenda e Construção Civil, Lda., portador do número 
de identificação pessoa coletiva 504 583 875, com morada na Rua dos Fundadores,  n.º 12,  
Picassinos, 2430 - 432 Marinha Grande, a solicitar a realização de vistoria às obras de 
urbanização aprovadas em reunião de câmara de 11 de junho de 2018, realizadas no âmbito 
do processo de obras de urbanização n.º 180/18, tituladas pelo alvará de obras de 
urbanização n.º 9/18, de 09/08/2019, e que respeitam à execução de rede de drenagem de 
águas residuais domésticas, levadas a efeito na Rua da Fé - Pedra da Oleira, f reguesia e 
concelho da Marinha Grande, e a redução do valor da garantia bancária N.º 0125-02-
2117567, no montante de 1.979,50 € - mil novecentos e setenta e nove euros e c inquenta 
cêntimos - prestada pela requerente como garante da boa e regular execução das respetivas 
obras de urbanização. 
 
Presente relatório de vistoria, da Comissão de Vistorias, datado de 17/12/2019, referindo que 
é possível proceder à receção provisória das obras de urbanização previstas por es tas se 
encontrarem efetuadas de acordo com o projeto aprovado e as telas finais entregues. 
 
Presente, igualmente, Auto de Vistoria, propondo a receção provisória das obras de 
urbanização. 
 
Após análise da pretensão apresentada pela sociedade requerente, bem como do 
relatório e auto emitidos pela  Comissão de Vistorias, a Câmara Municipal delibera: 
 
Aceitar provisoriamente as obras de urbanização, executadas em na Rua da Fé - Pedra 
da Oleira, freguesia e concelho da Marinha Grande, realizadas no âmbito do processo 
de obras de urbanização n.º 180/18, titulado por Solo E Betão - Compra e Venda de 
Imóveis Para Revenda e Construção Civil, Lda., com número de identificação pessoa 
coletiva 504 583 875, com morada na Rua dos Fundadores, n.º 12, Picassinos, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, nomeadamente, execução de rede de 
drenagem de águas residuais domésticas, conforme proposto pela Comissão de 
Vistoria, nos termos do disposto no artigo 87.º do Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e MANDAR 
LIBERTAR o montante de 1.781,55 € (mil setecentos e oitenta e um euros e cinquenta e 
cinco cêntimos), correspondente a 90% da caução prestada pela Garantia Bancária n.º 
0125-02-2117567, emitida em 17/07/2018, do Banco Millenium BCP, ficando retido o 
montante de 197,95€ (cento e noventa e sete euros e noventa e cinco cêntimos), 
corresponde a 10% do valor inicial da caução prestada pela requerente como garante 
da boa e regular execução das respetivas obras de urbanização, até à receção 
definitiva das referidas obras de urbanização, de acordo com o previsto na alínea b) do 
n.º 4 e no n.º 54 do artigo 54.º do RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
 



 

Página 56 de 87 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 27/12/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. Req.º nº 1564/19, datado de 18/09/2019 - Proc.º n.º 482/18, datado de 12/11/2018 - 
Profit Creation - Investimentos Imobiliários, S.A. 
 
1220 - Presente requerimento n.º 1564/19, datado de 2019/09/18, constante do p rocesso 
camarário n.º 482/18, subscrito por Profit Creation - Investimentos Imobiliários, S.A., com 
o NIPC n.º 508834902, com sede em Brás Curado Center, freguesia de Saonda, concelho de 
Figueiró dos Vinhos, inerente ao pedido de licenciamento da  “Alteração da Licença de 
Operação Loteamento Urbano”, a incidir sobre os lotes designados por “Lote n.º 61” e 
“Lote n.º 65”, do loteamento urbano sito no lugar de Vergieiras , f reguesia 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.”, com posterior alteração 
aprovada por deliberação camarária datada de 2019/11/25, p revendo a d iminuição de 6 
unidades afetas ao uso terciário, a diminuição de 14 lugares de estacionamento, a 
diminuição da área de construção de 587,00m2 afeta a comércio/serviços,  o aumento da 
área de construção de 255,00m2 afeta ao uso de habitação e a diminuição da área to tal de 
construção em 332,00m2, continuando a garantir o cumprimento dos índices e parâmetros 
urbanísticos a que a mesma se encontra sujeita. 
 
Presente Processo Camarário 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.”, com posterior alteração aprovada por deliberação 
camarária datada de 2019/11/25. 
 
Presente informação técnica da Divisão de Gestão do Território, datada de 2019/11/28, a 
enquadrar devidamente a pretensão, garantindo que se encontram reunidas as condições 
para que a mesma seja sujeita a prévia discussão pública, antes de ser submetida a 
aprovação. 
 
Após análise da pretensão, bem como do referido parecer técnico que sobre ela 
recaiu, a Câmara delibera SUJEITAR A DISCUSSÃO PÚBLICA o pedido de “Alteração 
da Licença de Operação de Loteamento Urbano”, requerida por Profit Creation - 
Investimentos Imobiliários, S.A., com o NIPC n.º 508834902, com sede em Brás Curado 
Center, freguesia de Saonda, concelho de Figueiró dos Vinhos, a incidir sobre os lotes 
designados por “Lote n.º 61” e “Lote n.º 65”, 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.”, com posterior alteração aprovada por del iberação 
camarária datada de 2019/11/25, prevendo a diminuição de 6 unidades afetas ao uso 
terciário, a diminuição de 14 lugares de estacionamento, a diminuição da área de 
construção de 587,00m2 afeta a comércio/serviços, o aumento da área de construção 
de 255,00m2 afeta ao uso de habitação e a diminuição da área total de construção em 
332,00m2, 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 n.º 1 do art. 
28.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha 
Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 

PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
 
47. Cedência de instalações sita no Bairro do Camarnal velho, nº 22, para criação de 
Unidade de Alojamento Temporário 
 
1221 - Presente a informação I/2589/2019 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
relativa à apreciação do projeto de criação da Unidade de Alojamento Temporário e cedência 
da Casa n.º 22 no Bairro do Camarnal. 
 
Considerando que a habitação sita no Bairro do Camarnal Velho, nº 22,  é p ropriedade do 
Município e encontra-se devoluta; 
 
Considerando que o imóvel tem uma área total disponível de 58,14m2 (composto por sala, 
cozinha, casa de banho, dois quartos, um anexo e pátio) a que corresponde um valor 
estimado, no mercado de arrendamento, de 151,16€ mensais (2,60€/m2); 
 
Considerando que se encontra identificada no concelho da Marinha Grande a problemática 
de pessoas em situação de sem-abrigo, pese embora não tenha s ido referida no  último 
Diagnóstico Social da Rede Social (2017); 
 
Considerando a que o Município é o interlocutor local da Rede Social para a ENIPSSA 2017-
2023, que apresenta como Visão “Consolidar uma abordagem estratégica e holística de 
prevenção e intervenção, centrada nas pessoas em situação de sem-abrigo, por forma a que 
ninguém tenha de permanecer na rua por ausência de alternativas.” (nº 1 do Anexo I da 
Resolução do Conselho de Ministros nº107/2017); 
 
Considerando que a Associação Novo Olhar II, no desempenho da sua missão tem v indo a 
contactar e intervir junto da população em situação de sem-abrigo e que mostrou 
disponibilidade para colaborar na implementação da Unidade de Alojamento Temporário, nos 
moldes apresentados no Protocolo e Regulamento Internos, anexos à Informação 
I/2589/2019. 
 
Considerando que o Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benef ícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra se aplica à 
atribuição de apoios ou benef ícios que tenham como benef iciários entidades que 
desenvolvam atividades no concelho da Marinha Grande, nos termos do n.º 1 do art igo, no 
entanto, não se encontra previsto, como modalidade de apoio, no artigo 7.º do Regulamento, 
a cedência de instalações municipais de forma permanente. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da ação social, 
nos termos da alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para 
apoiar as atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
municipal, bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente 
existentes nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerando que compete ao Município da Marinha Grande, criar, construir e gerir 
instalações integradas no património do município, nos termos da alínea ee) do  n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei supracitada; 
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Considerando a importância e pertinência da criação de Unidade de Alojamento Temporário, 
como resposta a situações de pessoas em situação de sem-abrigo devidamente 
identificadas; 
 
A Câmara Municipal analisou a referida informação e delibera, no uso das 
competências previstas nas alíneas u) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na redação atual: 
 
- Ceder o fogo de Habitação Social, sito no Bairro de Camarnal Velho, nº 22, 2430-066 
Marinha Grande, à Associação Novo Olhar II, através da celebração de Protocolo de 
Cedência de Instalações e Colaboração cuja minuta se anexa, por um período de dois 
anos, renovável bienalmente, para operacionalização da Unidade de Alojamento 
Temporário, a quem caberá a gestão e acompanhamento do Projeto Casa 22 , 
traduzindo-se num benefício mensal avaliado em cerca de 151,16€ (58,14m2 a um valor 
corrente de 2,60€/m2), correspondendo a um total anual de 1.813,92€; 
 
- Aprovar o Regulamento de Funcionamento da Casa 22, que se encontra em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
48. Cedência de instalações no espaço integrante dos estaleiros municipais à 
Associação Novo Olhar II - Destinadas ao funcionamento da Loja Social da Marinha 
Grande. 
 
1222 - Presente informação n.º 2502 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada 
de 02 de dezembro de 2019, a dar conta da necessidade de instalações mais adequadas à 
crescente demanda, por parte de agregados familiares carenc iados, de bens e serviços 
sociais, perecíveis na Loja Social. 
 
Considerando que o Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benef ícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra se aplica à 
atribuição de apoios ou benef ícios que tenham como benef iciários entidades que 
desenvolvam atividades no concelho da Marinha Grande, nos termos do n.º 1 do art igo, no 
entanto, não se encontra previsto, como modalidade de apoio, no artigo 7.º do Regulamento, 
a cedência de instalações municipais de forma permanente. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da ação social, 
nos termos da alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para 
apoiar as atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
municipal, bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente 
existentes nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerando que compete ao Município da Marinha Grande, criar, construir e gerir 
instalações integradas no património do município, nos termos da alínea ee) do  n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerando o atual contexto sócio-económico que atinge negativamente vários agregados 
familiares residentes no concelho da Marinha Grande e a necess idade de promoção de 
medidas de âmbito social dirigidas às pessoas mais carenciadas; 
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Considerando que o incentivo municipal às diversas atividades sociais é um fator relevante 
para melhorar a qualidade de vida da população; 
 
Considerando a preocupação do Município da Marinha Grande em agir sobre problemáticas 
locais de pobreza e de exclusão social, com vista a melhorar a qualidade de vida da 
população, através de sistemas de parcerias de coordenação de esforços; 
 
Considerando que, os objetivos da Loja Social passam por apoiar a população mais 
carenciada, através da distribuição de bens novos ou usados (tais como: artigos de 
vestuário, brinquedos/material didático, livros, mobiliário, equipamento doméstico/pequenos 
eletrodoméstico e artigos de puericultura, recolhidos ou doados por particulares ou entidades 
públicas ou privadas) e/ou a prestação de serviços (costura, eletricidade, mecânica, 
engomadoria e limpezas) a pessoas e/ou famílias em situação de maior vulnerab il idade 
social. 
 
Considerando a disponibilidade de instalações situadas na rua do Matadouro na c idade da 
Marinha Grande integrado no espaço dos estaleiros Municipais, detentoras de dois acessos 
diretos, sendo um para o interior dos estaleiros municipais e outro para a rua do Matadouro , 
tratando-se de um edifício que foi recentemente remodelado composto por 3 divisões amplas 
e uma instalação sanitária, com condições de ser utilizado para comércio ou serviços. 
 
Considerando que o imóvel tem uma área total disponível de 129m2 a que corresponde um 
valor estimado, no mercado de arrendamento, de 250,00€ mensais (1,93€/m2); 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista 
nas alíneas u) e ee) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 
redação atual, ceder instalações disponíveis e adequadas, sitas na Rua do Matadouro, 
n.º 1, descrito na Conservatória de Registo Predial sob o nº 9038 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo 1902, à Associação Novo Olhar II, através 
da celebração de um Protocolo de Colaboração entre o Município da Marinha Grande e 
a Associação Novo Olhar II, cuja minuta se anexa, por um período de dois anos, 
renovável anualmente, destinado ao funcionamento da Loja Social, traduzindo-se num 
benefício mensal avaliado em cerca de 250,00€, correspondendo a um total anual  de 
3.000,00€; 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
49. Programa de parcerias - Criatividade - Problem Solvers em Ação! - Associação 
Torrance Center Portugal - Ratificação de Despacho  
 
1223 - Presente e-mail da Associação Torrance Center Portugal, datado de 15 de outubro de 
2019 a requerer que o Município da Marinha Grande se associe ao projeto de inovação 
social “Criatividade - Problem Solvers em Ação!”, no âmbito da candidatura apresentada , 
pela referida entidade, na sequência do aviso n.º POISE-39-2019-11,  com a t ipologia de 
operações 3.33 Programa de parcerias para o impacto social,  sob a f orma de invest idor 
social, requerendo para este efeito que a autarquia assine os termos constantes da carta de 
compromisso de investimento social em anexo, que se conf iguram como documentos 
obrigatórios para a integração do Município como entidade parceira,  no p resente Projeto 
(Anexo I). 
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Presente o ofício do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente,  datado de 12 de 
setembro de 2019, com pedido de proposta de Parceria do Município, no Projeto em causa,  
com manifestação de interesse em que este possa vir a ser desenvolvido no  Agrupamento 
em causa (Anexo II). 
 
Presente informação social n.º 2277/2019 de 06 de novembro relat ivo ao enquadramento 
social da Associação Torrance Center Portugal e do projeto “Criatividade - Problem Solvers 
em Ação!” (Anexo III). 
 
Presente informação jurídica n.º AS/05/2619/2019, de 18 de dezembro relativa ao 
enquadramento do projeto nas competências municipais (Anexo IV). 
 
Considerando ainda que a Sra. Presidente, ao abrigo do artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, assinou a carta de compromisso de 
cof inanciamento do projeto de inovação social “Criatividade” para efeitos de candidatura ao  
programa de parcerias para o impacto (Anexo V). 
 
Assim a Câmara Municipal analisou e delibera: 
 
- ratificar o despacho da Sra. Presidente, ao abrigo do artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 
- aprovar a carta de compromisso ao abrigo da competência conferida pela al ínea u) 
do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
50. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2020 - 
Associação Novo Olhar II - Funcionamento do Centro Sócio Sanitário Porta Azul + Loja 
Social e Casa 22. 
 
1224 - Presente deliberação de 9 de dezembro de 2019, na qual a Câmara Municipal 
deliberou, ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal 
de Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desport iva, 
Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selec ionada 
para a fase de def inição do tipo de apoios ou benef ícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente: 
 
Atividade Anual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/11150/2019  510280013 Associação Novo Olhar II 

Funcionamento do Centro 

Sócio Sanitário Porta Azul+ 

Loja Social e Casa 22.  

35,6 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/2437/2019, de 25 de novembro de 2019, da Divisão 
de Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, 
nesta fase, a entidade Associação Novo Olhar II preenche os requisitos previstos no art.º 6.º 
do Regulamento, propondo a atribuição de apoio f inanceiro, para o Funcionamento do 
Centro Sócio Sanitário Porta Azul+ Loja Social e Casa 22. 
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Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educ                                                                                                                                                                                                   
ação, cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea 
h) e m), do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual,  
que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as 
atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal,  
bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente ex istentes nos 
termos das alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/89; 
 
Considerados os critérios def inidos no regulamento e a verba prevista em Plano de 
Atividades Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro 
a atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artº 33 da Lei nº 75/2013 de 12 de 
setembro, na redação atual e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva,  Recre ativa 
ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs.  
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a rev isão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/11150/2019  510280013 
Associação Novo 

Olhar II 

Funcionamento do 

Centro Sócio Sanitário 

Porta Azul+ Loja 

Social e Casa 22.  

35,6 Pontos 2018/A/89 23.000€ 
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(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 envolv imento 
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. 
 
 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

 
 

51. Isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro – Agrupamento de Escolas 
Marinha Grande Poente 
 
1225 - Presente informação interna I/2504/2019, relativa a pedido de isenção de taxas de 
ingresso no Museu do Vidro remetido pelo Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, 
com o registo n.º E/12308/2019, datado de 12 de novembro de 2019. A visita será realizada 
por alunos de História e Geografia de Portugal, da Escola Básica Guilherme Stephens,  e 
encontra-se agendada para os dias 07, 08, 09 e 10 de janeiro de 2020. 
 
Considerando que: 
 
- a alínea a), do n.º 3, do artigo 14.º, do regulamento e tabela de taxas e licenças do 
Município da Marinha Grande define que ficam isentos do pagamento de taxas previstas  no 
regulamento e respetiva tabela os agrupamentos de escolas com sede no concelho da 
Marinha Grande, relativamente aos atos, factos ou atividades que se destinem diretamente à 
prossecução dos seus fins estatutários. 
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- a alínea a), do n.º 5, dispõe que as isenções previstas no artigo 14.º carecem de 
formalização de pedido fundamentado e acompanhado, designadamente de fotocópia 
simples de documento comprovativo da natureza jurídica das entidades e da sua f inalidade 
estatutária. 
 
- Em anexo encontra-se o comprovativo de atividade da Autoridade Tributária e Aduaneira no 
qual se verif ica que o Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente está inscrito 
segundo o CAE 85310 - ENSINOS BÁSICO (3.º CICLO) que compreende as at ividades do 
ensino básico do 3.º Ciclo (correspondente à escolarização obrigatória) e do ensino 
secundário (cursos científico-humanístico), orientadas na preparação dos alunos para o 
acesso ao ensino superior ou aos ensinos secundário tecnológico, artíst ico e prof issional. 
Trata-se de um ensino sem preocupação de especialização, com influência na orientação 
futura dos alunos. 
 
- O Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente tem sede no concelho. 
 
- Com o documento em anexo está comprovada a natureza jurídica e a f inalidade do 
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta, que se insere nas suas 
competências próprias atribuídas pelo n.º 6 do artigo 14.º do Regulamento e Tabela de 
Taxas do Município da Marinha Grande, e delibera isentar, ao abrigo do previsto no 
artigo 14.º, n.º 3, alínea a), do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município 
da Marinha Grande, o Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente – Escola 
Básica Guilherme Stephens, do pagamento de taxas de ingresso no Museu do Vidro, 
nos dias 07, 08, 09 e 10 de janeiro de 2020, para um total de cerca de quarenta alunos e 
professores acompanhantes. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
52. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural  em 2019 – Área 
cultural - Clube dos Músicos da Marinha Grande - Vamos dar Música à Marinha 3ª fase 
- Aquisição de equipamento para o palco e salão do Clube dos Músicos da Marinha 
Grande 
 
1226 - Presente deliberação de 20 de maio de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 6 do art igo 
13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou 
Benef ícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir 
a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição do tipo 
de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e f ís icas da 
entidade concedente:  
 
Apoio Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/9059/2018 510522173 
Clube dos Músicos da 

Marinha Grande 

Vamos dar Música à Marinha- 

3º fase-aquisição de 

equipamento  

30,8 pontos 
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Presente informação com n.º de registo I/2091/2019 de 13 de dezembro, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Clube dos Músicos da Marinha Grande preenche os requisitos p revistos 
no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para o  Programa 
“Vamos dar Música à Marinha - 3ª fase”- aquisição de equipamento para o palco e 
salão do Clube dos Músicos da Marinha Grande. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da cultura nos 
termos da alínea e) 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 cultural ou outras de interesse municipal, bem como para 
deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos da alínea 
o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerando que a preparação do processo de atribuição de apoio f inanceiro esteve 
pendente do cumprimento de anteriores contratos programa celebrados com a ent idade,  
estando na presente data cumpridas essas obrigações contratuais; 
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/169; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de At iv idades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio f inanceiro a 
atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea o) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro: 
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/9059/2018 510522173 

Clube dos 

Músicos da 

Marinha Grande 

Vamos dar Música à 

Marinha- 
3º fase-aquisição de 

equipamento  

30,8 pontos 2018/A/169 1.800,00 € 
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Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs.  
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a rev isão 
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 envolv imento 
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. 
 
 
53. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza cultural em 2019 - Clube 
dos Músicos da Marinha Grande - Programa Vamos dar Música à Marinha-3ª fase 
 
1227 - Presente deliberação de 22 de abril de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 
6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios 
ou Benef ícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva,  Recreat iva ou Outra, 
admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição 
do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas 
da entidade concedente:  
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Atividade anual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/9060/2018 510522173 
Clube dos Músicos da 

Marinha Grande 

Programa Vamos dar 

Música à Marinha - 3ª fase 
35,3 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1663/2019 de 13 de dezembro, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Clube dos Músicos da Marinha Grande preenche os requisitos previstos no 
art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a organização do 
Programa Vamos dar Música à Marinha - 3ª fase. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada  
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da cultura nos 
termos da alínea e) 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 cultural ou outras de interesse municipal, bem como para 
deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos da alínea 
u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerando que a preparação do processo de atribuição de apoio f inanceiro esteve 
pendente do cumprimento de anteriores contratos programa celebrados com a ent idade,  
estando na presente data cumpridas essas obrigações contratuais; 
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/168; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de At iv idades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio f inanceiro a 
atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abri go 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
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Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs.  
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a rev isão 
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 benefic iar 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 envo lv imento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/9060/2018 510522173 

Clube dos 

Músicos da 

Marinha Grande 

Programa Vamos 

dar Música à 

Marinha - 3ª fase 

35,3 pontos 2018/A/168 1.000,00€ 



 

Página 68 de 87 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 27/12/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE FÍSICA 

 
 
 
54. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza desportiva 2020 
 
 
1228 – Presente grelha de classif icação e relatório da Comissão  de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desport iva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal da 
Marinha Grande, n.º 13/2019, de 01 de fevereiro de 2019, relativa às candidaturas a seguir 
mencionadas, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desport iva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/8935/2019 Desporto Sporting Clube Marinhense Aquisição/Instalação de marcadores Infraestruturas 

E/8938/2019 Desporto Sporting Clube Marinhense Instalação de DAE Infraestruturas 

E/11505/2019 Desporto 
Associação de Ensino e Promoção Social 

Desportivo Náutico da Marinha Grande 

Aquisição de 1 carrinha de transporte de 

atletas 
Infraestruturas 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/9575/2019-B Desporto Grupo Desportivo Casa Águia Competição 
Atividade de pesca amadora e de  

competição 2020 
Anual 

E/10398/2019 Desporto 
Centro Recreativo e Cultural Juventude  

de Casal D’Anja 
Atividades de Lazer e Bem Estar Anual 

E/10456/2019 Desporto Casa do Benfica da Moita e Marinha Grande Apoio à pesca de competição e lazer Anual 

E/10648/2019 Desporto Associação Portuguesa de Deficientes – APD  Inclusão no Desporto Anual 
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Considerando: 
 
⚫ Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido 

de apoio e consequente admissão ou exclusão, não interferindo na definição dos apoios 
ou benef ícios a conceder, conforme definido nos nºs 4 e 5, do artigo 13º do Regulamento; 

⚫ Que nos termos do n.º 6 do artigo 13.º do regulamento, só são admitidas as candidaturas 
que tiverem obtido uma pontuação global igual ou superior a 25 pontos; 

⚫ Que as candidaturas admitidas ficam selecionadas para a fase de def inição do t ipo de 
apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras  e f ís icas da 
entidade concedente, conforme o disposto pelo n.º 5 do artigo 14.º e n.º 1 do art igo 15.º  
do regulamento, estando o mesmo limitado pela previsão em rubrica orçamental própria e 
pelas disponibilidades financeiras reais, em função dos compromissos totais assumidos 
pela entidade concedente, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;  

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/8917/2019 Desporto Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio XVI Torneio de Andebol de Praia 2020 Pontual 

E/8937/2019 Desporto Sporting Clube Marinhense Basquet em Grande Pontual 

E/9575/2019-A Desporto Grupo Desportivo Casa Águia Competição 
 30º Open - Concurso de pesca desportiva 

2020 
Pontual 

E/9849/2019 Desporto Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Festand Jan-Jun 2020 Pontual 

E/10263/2019 Desporto Grupo Desportivo Os Vidreiros 
2º Torneio Junior Masculino - Vidreiros  

Cup 2020  
Pontual 

E/10265/2019 Desporto Grupo Desportivo Os Vidreiros 2º Torneio Feminino - Vidreiros Cup 2020 Pontual 

E/10266/2019 Desporto Grupo Desportivo Os Vidreiros 
1º Torneio Veteranos Masculino-Vidreiros  

Cup 2020 
Pontual 

E/10379/2019 Desporto Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio 
Participação no Torneio Mundial de 

Andebol em Teramo, Itália 
Pontual 

E/10444/2019 Desporto Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Comemorações dos 25 anos do andebol Pontual 

E/10523/2019 Desporto Clube Recreativo Amieirinhense 
10ª Corrida de Atletismo da Amieirinha 

2020 
Pontual 

E/10678/2019 Desporto Clube de Atletismo da Marinha Grande Convívio de Atletismo do 1º Ciclo Pontual 

E/10679/2019 Desporto Clube de Atletismo da Marinha Grande Convívio de Benjamins Pontual 

E/10680/2019 Desporto Clube de Atletismo da Marinha Grande 8º Meeting Fernando Alves Pontual 

E/10682/2019 Desporto Clube de Atletismo da Marinha Grande 5ª Meeting Jovem  Pontual 

E/10683/2019 Desporto Clube de Atletismo da Marinha Grande 15º Corta Mato Jovem - Rota do Vidro Pontual 

E/10736/2019 Desporto Sport Operário Marinhense  
32º Torneio de voleibol de Praia, 7º 

Torneio Super Jovem e 7º Torneio Super 

Sénior 

Pontual 

E/10772/2019 Desporto Sport Operário Marinhense  Torneio de Xadrez - Memorial Vareda Pontual 

E/10834/2019 Desporto Clube Desportivo Moitense 69º Circuito de Ciclismo da Moita Pontual 

E/12849/2019 Desporto Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio 
Taça Europeia de Clubes - 2019-2020 -  

oitavos de final 
Pontual 
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⚫ Que é proposto pela comissão de apreciação das candidaturas a Apoios ou Benefíc ios  a 

Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, relatório e 
grelhas de avaliação com a pontuação parcial e classificação final, bem como cópia do 
despacho de nomeação da comissão de avaliação em anexo. 

⚫ Que nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento, a decisão final sobre a exclusão 
e admissão de candidaturas é tomada pela Câmara Municipal; 

 
Propõe-se, atendendo à classificação final obtida em sede de avaliação, a ADMISSÃO das 
candidaturas abaixo referidas: 

 

 

 
 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8935/2019 Desporto Sporting Clube Marinhense Aquisição/Instalação de marcadores 29,5 

E/8938/2019 Desporto Sporting Clube Marinhense Instalação de DAE 30,0 

E/11505/2019 Desporto 
Associação de Ensino e Promoção Social 

Desportivo Náutico da Marinha Grande 

Aquisição de 1 carrinha de transporte de 

atletas 
30,3 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/9575/2019-B Desporto Grupo Desportivo Casa Águia Competição 
Atividade de pesca amadora e de  

competição 2020 
30,3 

E/10398/2019 Desporto 
Centro Recreativo e Cultural Juventude  

de Casal D'Anja 
Atividades de Lazer e Bem Estar 28,8 

E/10456/2019 Desporto Casa do Benfica da Moita e Marinha Grande Apoio à pesca de competição e lazer 30,3 

E/10648/2019 Desporto Associação Portuguesa de Deficientes - APD  Inclusão no Desporto 35,0 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8917/2019 Desporto Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio XVI Torneio de Andebol de Praia 2020 33,0 

E/8937/2019 Desporto Sporting Clube Marinhense Basquet em Grande 33,5 

E/9575/2019-A Desporto Grupo Desportivo Casa Águia Competição 
 30º Open - Concurso de pesca desportiva 

2020 
31,0 

E/9849/2019 Desporto Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Festand Jan-Jun 2020 33,0 

E/10263/2019 Desporto Grupo Desportivo Os Vidreiros 
2º Torneio Junior Masculino - Vidreiros  

Cup 2020  
25,5 

E/10265/2019 Desporto Grupo Desportivo Os Vidreiros 2º Torneio Feminino - Vidreiros Cup 2020 27,5 

E/10266/2019 Desporto Grupo Desportivo Os Vidreiros 
1º Torneio Veteranos Masculino-Vidreiros  

Cup 2020 
25,5 

E/10379/2019 Desporto Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio 
Participação no Torneio Mundial de 

Andebol em Teramo, Itália 
29,0 
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A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, admitir as candidaturas acima referidas, ficando selecionadas para a fase de 
definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibi lidades 
financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs.  
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a rev isão 
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. 

E/10444/2019 Desporto Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Comemorações dos 25 anos do andebol 27,3 

E/10523/2019 Desporto Clube Recreativo Amieirinhense 
10ª Corrida de Atletismo da Amieirinha 

2020 
32,5 

E/10678/2019 Desporto Clube de Atletismo da Marinha Grande Convívio de Atletismo do 1º Ciclo 32,8 

E/10679/2019 Desporto Clube de Atletismo da Marinha Grande Convívio de Benjamins 31,8 

E/10680/2019 Desporto Clube de Atletismo da Marinha Grande 8º Meeting Fernando Alves 34,0 

E/10682/2019 Desporto Clube de Atletismo da Marinha Grande 5ª Meeting Jovem  33,0 

E/10683/2019 Desporto Clube de Atletismo da Marinha Grande 15º Corta Mato Jovem - Rota do Vidro 33,0 

E/10736/2019 Desporto Sport Operário Marinhense  

32º Torneio de voleibol de Praia, 7º 

Torneio Super Jovem e 7º Torneio Super 
Sénior 

32,3 

E/10772/2019 Desporto Sport Operário Marinhense  Torneio de Xadrez - Memorial Vareda 35,3 

E/10834/2019 Desporto Clube Desportivo Moitense 69º Circuito de Ciclismo da Moita 34,5 

E/12849/2019 Desporto Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio 
Taça Europeia de Clubes - 2019-2020 -  

oitavos de final 
36,3 
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Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolv imento 
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. 
 
 
55. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de 
desenvolvimento desportivo época desportiva 2019/2020 - Atlético Clube Marinhense 
 
1229 - A atividade f ísica é o instrumento mais económico de saúde pública. As verbas 
investidas na promoção da atividade f ísica 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 f ísica 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 at ividade 
f ísica 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 t ipos de 
campeonatos, com base nos limites definidos nos critérios e nos documentos of ic iais das 
respetivas associações e federações das diferentes modalidades, relativos à época anterior,  
tal como definem os critérios de financiamento. 
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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 
pelo Decreto-Lei n.º 41/2019, de 26 de março, foi elaborada a minuta do contrato, que 
constitui anexo à presente deliberação e se dá por integralmente reproduzida.  
 
Considerando que o Atlético Clube Marinhense apresentou a respetiva candidatura ao apoio 
f inanceiro para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desport ivo para a 
modalidade de futebol na época 2019/2020, em anexo. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio do desporto, no s 
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 a Autoridade Tributária. 
 
A Câmara Municipal, de acordo com competência prevista na alínea u), do n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 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 

ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE 501224254 53.700,00€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2016/A/184 do Plano de Atividades 
Municipais.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs.  
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a rev isão 
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.  
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Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolv imento 
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. 
 
 
56. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de 
desenvolvimento desportivo época desportiva 2019/2020 - Sporting Clube Marinhense 
 
1230 - A atividade f ísica é o instrumento mais económico de saúde pública. As verbas 
investidas na promoção da atividade f ísica 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 f ísica 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 at ividade 
f ísica 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  
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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 t ipos de 
campeonatos, com base nos limites definidos nos critérios e nos documentos of ic iais 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 Sporting Clube Marinhense apresentou a respetiva candidatura ao apoio 
f inanceiro para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desport ivo para a 
modalidade de basquetebol, hóquei em patins e patinagem 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 a Autoridade Tributária. 
 
A Câmara Municipal, de acordo com competência prevista na alínea u), do n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 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 

SPORTING CLUBE MARINHENSE 501150544 32.292,89€ 

 
Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2016/A/184 do Plano de Atividades 
Municipais.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs.  
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
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“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a rev isão 
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 envolv imento 
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. 
 
 
57. Atribuição de apoio financeiro e aprovação do contrato programa de 
desenvolvimento desportivo época desportiva 2019/2020 - Sport Lisboa Marinha 
 
1231 - A atividade f ísica é o instrumento mais económico de saúde pública. As verbas 
investidas na promoção da atividade f ísica 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.  
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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 f ísica 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 at ividade 
f ísica 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 t ipos de 
campeonatos, com base nos limites definidos nos critérios e nos documentos of ic iais 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 Lisboa Marinha apresentou a respet iva candidatura ao  apoio 
f inanceiro para o desenvolvimento de um Programa de Desenvolvimento Desport ivo para a 
modalidade de futebol na época 2019/2020, em anexo.  
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio do desporto, nos 
termos da alínea f), do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua 
redação atual, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para 
apoiar as atividades de natureza desportiva de interesse municipal, bem como para deliberar 
sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das alíneas u),  do 
n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada.  
 
Considerando a existência de dotação financeira na ação 2016/A/184. 
 
Considerando ainda os Critérios de Financiamento à Atividade Física acima referidos.  
 
Considerando que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do apoio 
proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada perante a 
Segurança Social e perante a Autoridade Tributária.  
 
A Câmara Municipal, de acordo com competência prevista na alínea u), do n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, delibe ra 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:  
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CLUBE DESPORTIVO NIF Valor 

SPORT LISBOA MARINHA 501219340 8.200,00€ 

 

 

Delibera ainda aprovar a minuta de contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade acima descrita. 
 
A verba encontra cabimentação favorável na ação 2016/A/184 do Plano de Atividades 
Municipais.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs.  
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a rev isão 
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 envolv imento 
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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58. Atribuição de apoios ou benefícios a entidades de natureza desportiva em 2020. 
Sport Operário Marinhense - Torneio de Xadrez Memorial Dr. José Vareda 
 
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. 
 
 
1232 - Presente deliberação, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao abrigo da alínea u) do  
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do 
n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou Benef íc ios  a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir a 
candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição do t ipo 
de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e f ís icas da 
entidade concedente. 
 
Atividade Pontual: 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/10772/2019 501417702 Sport Operário Marinhense 
Torneio de Xadrez 

“Memorial Dr. José Vareda” 
35,3 

 
Presente informação com n.º de registo I/2597/2019, de 17 de dezembro,  da D ivisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Sport Operário Marinhense preenche todos os requisitos prev is tos no  
artigo 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro para a realização do 
Torneio de Xadrez “Memorial Dr. José Vareda” a realizar no início de 2020.  
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio 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 social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse 
municipal, bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente 
existentes nos termos das alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada; 
 
Considerada a existência de rubrica orçamental registada na ação 2018/A/189;  
 
Considerados os critérios definidos no Regulamento e a verba prevista em Plano de At iv idades 
Municipais;  
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Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio f inanceiro a 
atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e 
Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, 
delibera conceder o seguinte apoio financeiro: 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO AÇÃO VALOR ATRIBUIR 

E/10772/2019 501417702 
Sport Operário 

Marinhense  

Torneio de Xadrez 

“Memorial Dr. José 

Vareda” 

35,3 2018/A/189 600,00€ 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
  
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 4 votos a favor e 1 abstenção 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 rev isão 
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 envolv imento 
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. 
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Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
59. Contrato programa de patrocínio desportivo – Sporting Clube Marinhense 
 
Processo discutido e votado no final da reunião. 
 
 
60. Contrato programa de patrocínio desportivo – Atlético Clube Marinhense  
 
Processo discutido e votado no final da reunião. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 
61. Lote 4 do Loteamento do Casal d´Anja, Vieira de Leiria - Aquisição a custos 
controlados ao abrigo do RALACS - Pedido de informação sobre o exercício do direito 
de preferência e autorização de alienação 
 
1233 - Presente requerimento de Luís Alberto Ferreira, apresentado pela sua mandatária,  
Drª. Inês Pereira, com registo de entrada E/8325/2019, de 25-07-2019, em que se solicita à 
Câmara Municipal “...se digne esclarecer se o Município pretende exercer ou não o seu 
direito de preferência sobre o lote 4 do Casal de Anja, Vieira de Leiria e, em caso de 
resposta negativa, se autoriza a alienação do imóvel a terceiros.”. 
 
Presente informação I/1907/2019, de 19-09-2019, da DAF/Património. 
 
Presente informação I/2529/2019, de 06-12-2019, da DJA, que apreciou o pedido e os 
documentos apresentados e conclui que o mesmo não se encontra formulado nos termos 
legais exigidos pelo art.º 416.º, n.º 1 do Código Civil, de modo a permitir ao Município tomar 
uma decisão correta e fundamentada sobre o exercício ou não do direito de preferência, em 
caso de eventual alienação do imóvel. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação I/2529/2019, de 06-12-2019 delibera notificar o 
requerente e a sua mandatária, do teor da mesma, ao abrigo da competência conferida 
pelo art.º 25.º, n.º 1 do Regulamento de Alienação de Lotes para Auto-Construção 
Social, conjugado com o art.º 32.º do RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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Depois de cumprida a ordem do dia, e encontrando-se apenas em falta os pontos 59 e 60, f oi por 
todos decidido efetuar um intervalo, para melhor apreciação dos respetivos processos 
administrativos, nomeadamente dos pareceres técnicos da DDC – Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania, DJA – Divisão Jurídica e de Apoio e DAF – Divisão Administrativa e Financeira. 
 
O intervalo decorreu das 17:10 horas às 18:10 horas, altura em que a reunião foi retomada. 
 
 

 

 
 
 
59. Contrato programa de patrocínio desportivo – Sporting Clube Marinhense 
 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
1234 – “Presente pedido de apoio financeiro do Sporting Clube Marinhense,  relat ivo a um 
apoio financeiro, com vista à celebração de um contrato programa de patrocínio  desport ivo 
no valor de 50.000,00€, para o Município da Marinha Grande, se assoc iar como parceiro,  
para dignificar e elevar o nome da Marinha Grande por todo o país; 
 
Presente informação da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania datado de 12 de 
dezembro de 2019; 
 
Presente informação da Divisão Jurídica e de Apoio, datado de 17 de dezembro de 2019; 
 
Considerando a existência rubrica orçamental na ação 2018/A/189; 
 
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 a Autoridade Tributária. 
 
A Câmara Municipal apreciou e delibera conceder ao abrigo da competência conferida 
pela alínea u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou 
Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, o 
seguinte apoio financeiro: 
 

ENTIDADE OBJETIVO NIF AÇÃO MONTANTE 

Sporting Clube 

Marinhense  

Promoção do concelho da 

Marinha Grande 
501150544 2018/A/189 50.000,00€ 

 

 

Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e n.º 1 do artigo 20.º do 
Regulamento, aprovar a minuta do contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade beneficiária.” 
 
 
Colocada a proposta a votação, foi a mesma rejeitada, com 4 votos contra dos Srs. 
Vereadores do MpM e da CDU, e 3 votos a favor. 
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Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
“Perante parecer da Divião de Apoio Jurídico que inequivocamente expressa que:  
 

“Da análise da legislação exposta resulta que as competências dos órgãos autárquicos 
no domínio do apoio ao desporto encontram-se fortemente restringidas não havendo 
lugar para discricionariedade administrativa. Assim, conjugada a Lei de Bases da 
Atividade Física e do Desporto e o regime Jurídico dos contratos -programa de 
desenvolvimento desportivo, o enquadramento do apoio na vertente do patrocínio 
desportivo, pressupõe a promoção ou organização de eventos desportivos 
específicos que integrem os quadros competitivos regulares das respectivas 
federações desportivas nacionais ou internacionais mas “fora” do âmbito da 
atividade regular que já é apoiada pela conceção de apoios ao abrigo do 
regulamento, acautelando-se, desta forma a duplicação de financiamentos. 
Concomitantemente, deve o processo ser instruído em similitude, com as 
necessárias adaptações, às regras aplicáveis aos contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo acima descritas” não nos resta outra alternativa que não o 
voto contra. 

 
Perante parecer da Divisão de Administração e Finanças que inequivocamente expressa 
que:  

• da informação da DDC não é feita qualquer apreciação, em substância, ao pedido da 
entidade, no que respeita à justificação da assunção da despesa pública, à sua 
forma de execução e controlo,  

• a entidade requereu um patrocínio desportivo 
• minuta de contrato programa não está apreciada tecnicamente 
• o parecer da DAJ refere legislação diversa e que o processo deve ser inst ruído em 

similitude às regras aplicáveis aos contratos programa de desenvolvimento 
desportivo 

• da análise do processo e da minuta de contrato (que não sabemos quem a elaborou) 
«parece poder aferir-se que estamos perante contrato de prestação de serviços, 
passível de estar sujeito às regras do código dos contratos públicos e não existe 
qualquer referência a este facto nos pareceres em anexo proveniente dos chefes da 
DAJ e DDC. Ou seja, não é efetuado o enquadramento de facto e jurídico do pedido 
da entidade, nomeadamente não é justificada a legislação que permite a at ribuição 
do apoio, da qual apenas é feita referência na proposta de atribuição» (sic. Chefe da 
DAF); 

• há dúvidas sobre o enquadramento da despesa no DL n.º 273/2009, de 1 de outubro, 
republicado, ou no CCP; 

Subsistindo todas estas dúvidas, não se percebendo porque há dois tipos de enquadramento 
para um mesmo processo, o da área desportiva e jurídica centra-se no patrocínio desport ivo 
e o enquadramento orçamental/financeira é de um patrocínio financeiro. 
 
Não podemos assumir a responsabilidade de deliberar sobre uma matéria que se afigura 
ilegal, que acarreta responsabilidade financeira para os membros do órgão, e que obrigará o 
clube, em data posteriori, ter que vir devolver o apoio em causa. Lamentamos que o 
processo tenha sido agendado pela segunda vez, sem ser instruído em similitude ao previsto 
na lei, com uma proposta de atribuição do apoio e um parecer jurídico desfavorável, um 
parecer financeiro que aponta para uma prestação de serviços sobre um contrato patroc ínio 
desportivo, sendo estas matérias incongruentes.” 
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Os Srs. Vereadores da CDU, Alexandra Dengucho e Álvaro Botas Letra, proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
“O nosso voto contra resulta do facto de o processo, mais uma vez, não vir instruído no 
sentido de apontar a solução legal para podermos votar favoravelmente estes apoios que,  
temos plena consciência, tanta falta fazem aos clubes que os peticionam. 
Na verdade, o parecer jurídico é dúbio, pauta-se por uma falta de clareza incrível, é um 
verdadeiro “nim” que acaba por deixar nas entrelinhas a ideia de que está ausente da 
possibilidade deste órgão qualquer discricionariedade nesta matéria. 
Por seu turno o parecer do Chefe de Divisão da DDC faz o enquadramento que lhe compete 
naturalmente fazer, não podendo, nem devendo ir mais além do que aquilo que está feito. 
Por seu turno o parecer da Chefe de Divisão da DAF faz um resumo daquilo que lhe foi 
presente, concluindo sempre pela falta de variados elementos fundamentais para a tomada 
de uma decisão em conformidade com a lei. 
Muito nos custou votar neste sentido, no entanto não nos foi deixada qualquer outra 
alternativa face ao supra exposto. 
Voltando a reiterar a consciência que temos da importância da atribuição destes apoios 
sugerimos que seja marcada uma reunião extraordinária já para a próxima segunda-feira, dia 
30, exigindo-se a presença da Chefe da Divisão Jurídica que, lamentavelmente, não tem 
estado disponível para estar presente pessoalmente em reuniões para discutir es te tema, 
nomeadamente com a presença de elementos de um dos clubes, sendo certo que hoje 
também não está presente para que pudéssemos confrontá-la com esta situação, reunião 
essa que teria como único ponto a discussão destes assuntos, pois não queremos acreditar 
que não haja enquadramento legal, solução jurídica, para que a atribuição destes apoios seja 
uma realidade. 
Os Vereadores da CDU não desistem deste assunto pelo que reputam da maior importância 
a realização da ora proposta reunião extraordinária.” 
 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Neste caso, e no seguimento do solicitado pela Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho, e na 
sequência de se encontrar uma solução, naturalmente que aceito o agendamento de uma reunião 
extraordinária onde possamos estar todos envolvidos, onde aceitemos naturalmente as sugestões 
propostas pelos Srs. Vereadores, explicando naturalmente também, porque essa questão aqui  foi 
posta, sobre a ausência de um funcionário desta autarquia, que ela está devidamente jus tificada,  
pelo que não deve ser relevada para este assunto.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
60. Contrato programa de patrocínio desportivo – Atlético Clube Marinhense  
 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
1235 – “Presente pedido de apoio financeiro do Atlético Clube Marinhense, relat ivo a um 
apoio financeiro, com vista à celebração de um contrato programa de patrocínio  desport ivo 
no valor de 15.000,00€, para o Município da Marinha Grande, se assoc iar como parceiro,  
para dignificar e elevar o nome da Marinha Grande por todo o país; 
 
Presente informação da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania datado de 23 de 
dezembro de 2019; 
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Presente informação da Divisão Jurídica e de Apoio, datado de 26 de dezembro de 2019; 
 
Considerando a existência rubrica orçamental na ação 2018/A/189; 
 
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 a Autoridade Tributária. 
 
A Câmara Municipal apreciou e delibera conceder ao abrigo da competência conferida 
pela alínea u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou 
Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, o 
seguinte apoio financeiro: 
 

ENTIDADE OBJETIVO NIF AÇÃO MONTANTE 

Atlético Clube Marinhense 
Promoção do concelho da 

Marinha Grande 
501224254 2018/A/189 15.000,00€ 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18.º e n.º 1 do artigo 20.º do 
Regulamento, aprovar a minuta do contrato-programa em anexo, a celebrar com a 
entidade beneficiária.” 
 
 
Colocada a proposta a votação, foi a mesma rejeitada, com 4 votos contra dos Srs. 
Vereadores do MpM e da CDU, e 3 votos a favor. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
“Perante parecer da Divião de Apoio Jurídico que inequivocamente expressa que:  
 

“Da análise da legislação exposta resulta que as competências dos órgãos autárquicos 
no domínio do apoio ao desporto encontram-se fortemente restringidas não havendo 
lugar para discricionariedade administrativa. Assim, conjugada a Lei de Bases da 
Atividade Física e do Desporto e o regime Jurídico dos contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo, o enquadramento do apoio na vertente do patroc ínio 
desportivo, pressupõe a promoção ou organização de eventos desportivos 
específicos que integrem os quadros competitivos regulares das respectivas 
federações desportivas nacionais ou internacionais mas “fora” do âmbito da 
atividade regular que já é apoiada pela conceção de apoios ao abrigo do 
regulamento, acautelando-se, desta forma a duplicação de financiamentos. 
Concomitantemente, deve o processo ser instruído em similitude, com as 
necessárias adaptações, às regras aplicáveis aos contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo acima descritas” não nos resta outra alternativa que não o 
voto contra. 

 
Perante parecer da Divisão de Administração e Finanças que inequivocamente expressa 
que:  

• da informação da DDC não é feita qualquer apreciação, em substância, ao pedido da 
entidade, no que respeita à justificação da assunção da despesa pública, à sua 
forma de execução e controlo,  

• a entidade requereu um patrocínio desportivo 
• minuta de contrato programa não está apreciada tecnicamente 
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• o parecer da DAJ refere legislação diversa e que o processo deve ser i nst ruído em 
similitude às regras aplicáveis aos contratos programa de desenvolvimento 
desportivo 

• da análise do processo e da minuta de contrato (que não sabemos quem a elaborou) 
«parece poder aferir-se que estamos perante contrato de prestação de serviços, 
passível de estar sujeito às regras do código dos contratos públicos e não existe 
qualquer referência a este facto nos pareceres em anexo proveniente dos chefes da 
DAJ e DDC. Ou seja, não é efetuado o enquadramento de facto e jurídico do pedido 
da entidade, nomeadamente não é justificada a legislação que permite a a t ribuição 
do apoio, da qual apenas é feita referência na proposta de atribuição» (sic. Chefe da 
DAF); 

• há dúvidas sobre o enquadramento da despesa no DL n.º 273/2009, de 1 de outubro, 
republicado, ou no CCP; 

Subsistindo todas estas dúvidas, não se percebendo porque há dois tipos de enquadramento 
para um mesmo processo, o da área desportiva e jurídica centra-se no patrocínio desport ivo 
e o enquadramento orçamental/financeira é de um patrocínio financeiro. 
 
Não podemos assumir a responsabilidade de deliberar sobre uma matéria que se afigura 
ilegal, que acarreta responsabilidade financeira para os membros do órgão, e que obrigará o 
clube, em data posteriori, ter que vir devolver o apoio em causa. Lamentamos que o 
processo tenha sido agendado pela segunda vez, sem ser instruído em similitude ao previsto 
na lei, com uma proposta de atribuição do apoio e um parecer jurídico desfavorável, um 
parecer financeiro que aponta para uma prestação de serviços sobre um contrato patroc ínio 
desportivo, sendo estas matérias incongruentes.” 

 
 

Os Srs. Vereadores da CDU, Alexandra Dengucho e Álvaro Botas Letra, proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
“O nosso voto contra resulta do facto de o processo, mais uma vez, não vir instruído no 
sentido de apontar a solução legal para podermos votar favoravelmente estes apoios que,  
temos plena consciência, tanta falta fazem aos clubes que os peticionam. 
Na verdade, o parecer jurídico é dúbio, pauta-se por uma falta de clareza incrível, é um 
verdadeiro “nim” que acaba por deixar nas entrelinhas a ideia de que está ausente da 
possibilidade deste órgão qualquer discricionariedade nesta matéria. 
Por seu turno o parecer do Chefe de Divisão da DDC faz o enquadramento que lhe compete 
naturalmente fazer, não podendo, nem devendo ir mais além do que aquilo que está feito. 
Por seu turno o parecer da Chefe de Divisão da DAF faz um resumo daquilo que lhe foi 
presente, concluindo sempre pela falta de variados elementos fundamentais para a tomad a 
de uma decisão em conformidade com a lei. 
Muito nos custou votar neste sentido, no entanto não nos foi deixada qualquer outra 
alternativa face ao supra exposto. 
Voltando a reiterar a consciência que temos da importância da atribuição destes apoios 
sugerimos que seja marcada uma reunião extraordinária já para a próxima segunda-feira, dia 
30, exigindo-se a presença da Chefe da Divisão Jurídica que, lamentavelmente, não tem 
estado disponível para estar presente pessoalmente em reuniões para discutir es te tema, 
nomeadamente com a presença de elementos de um dos clubes, sendo certo que hoje 
também não está presente para que pudéssemos confrontá-la com esta situação, reunião 
essa que teria como único ponto a discussão destes assuntos, pois não queremos acreditar  
que não haja enquadramento legal, solução jurídica, para que a atribuição destes apoios seja 
uma realidade. 
Os Vereadores da CDU não desistem deste assunto pelo que reputam da maior importância 
a realização da ora proposta reunião extraordinária.” 
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A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Neste caso, e no seguimento do solicitado pela Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho, e na 
sequência de se encontrar uma solução, naturalmente que aceito o agendamento de uma reunião 
extraordinária onde possamos estar todos envolvidos, onde aceitemos naturalmente as sugestões 
propostas pelos Srs. Vereadores, explicando naturalmente também, porque essa questão aqui  foi 
posta, sobre a ausência de um funcionário desta autarquia, que ela está devidamente jus tifi cada,  
pelo que não deve ser relevada para este assunto.” 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 18:35 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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


