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Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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:  
 

• Álvaro Miramar Botas Letra; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 
• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 
• Lara Marques Lino; 
• Patrícia Alexandra Rino Moreira de Sousa Jorge; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

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

relacionada.  
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho comunicou em 

07/02/2020, nos termos do disposto no artigo 78.º, em conjugação com o  n.º 1 do art igo 79.º, 
ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de janeiro, atualizadas, que por motivos de índole pessoal estará ausente no período 
compreendido entre 9 de fevereiro de 2020 (inclusive) e 16 de fevereiro de 2020 (inc lusive),  não 
podendo participar nesta reunião, pelo que solicitou a justificação da sua falta, sendo substituída 
pelo candidato imediatamente a seguir na lista da CDU – Coligação Democrática Unitária, Senhor 
Álvaro Miramar Botas Letra. 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro comunicou em 08/02/2020,  nos 

termos do disposto no artigo 78.º, em conjugação com o n.º 1 do art igo 79.º, ambos da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
atualizadas, que por motivos prof issionais (participação em audiência judicial) não poderá 
comparecer a esta reunião, pelo que solicitou a justificação da sua falta e informou que em todas 
as suas funções enquanto Vereadora será substituída pela candidata n.º 5 da l ista do MpM – 
Movimento pela Marinha, Senhora Patrícia Alexandra Rino Moreira de Sousa Jorge,  uma vez 
que o candidato n.º 4 comunicou a sua impossibilidade. 
    

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

 

 
  

 
 

 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

1. Sr. Rui Nuno de Gouveia Amorim Vilela Dionísio – pretende falar sobre o seu pedido 
de informação prévia registado sob o n.º 4/17. 
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2. Sr. Arnaldo Grangeiro da Silva Branco – pretende falar sobre o atendimento na seção 
de obras e a falta de resposta sobre o alargamento da estrada da Rua das Rosas.  
 
3. Sr.ª Cátia Vanessa Osório Almeida Monteiro – pretende obter resposta ao seu pedido 
de habitação social.  
 
4. Sr. Carlos Portugal Santos – pretende falar na qualidade de fotógrafo profissional.  
 
5. Sr. Luís Manuel Santos Silvestre – pretende falar sobre a descentralização de 
competências para as autarquias. 
  
6. Sr.ª Licínia Maria Machado Rodrigues Gameiro Fernandes – pretende falar sobre o 
saneamento que já foi prometido há um ano e até hoje ainda não há nada. 
  
7. Sr. Joaquim Loureiro Andrade – pretende falar sobre o passeio da Av. ª Vítor Gallo,  o 
Parque Mártires do Colonialismo e a Rua Infante D. Henrique. 
 
 
 
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. Aprovação da ata n.º 31, da reunião ordinária do dia 28 de outubro de 2019 
 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

2. Resumo de Tesouraria do dia 04 de fevereiro de 2020 
 

 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

3. Isenção do pagamento de taxas 
4. Criação de posto de cobrança – Balcão Atendimento Municipal descentralizado 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

5. Aprovação do Projeto de Execução - “INSTALAÇÃO DO BALCÃO ÚNICO DE 
ATENDIMENTO DO IRN I.P. - MARINHA GRANDE” 
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GESTÃO URBANÍSTICA 

6. Req.º nº 1755/19, datado de 21/10/2019 - Proc.º n.º 394/19, datado de 21/10/2019 - 
Sacofilme - Indústria de Sacos e Filmes de Plástico Lda. 
7. Req.º nº 1994/19, datado de 02/12/2019 - Proc.º n.º 86/19, datado de 11/03/2019 - Maria 
Odete da Silva Grácio 
8. Req.º nº 1069/19, datado de 19/06/2019 - Proc.º n.º 529/18, datado de 13/12/2018 - Casas 
& Soluções, Lda. 
9. Req.º nº 2111/19, datado de 20/12/2019 - Proc.º n.º 25/18, datado de 01/02/2018 - 
Transportes Leonel Júlio Pereira, Lda 
10. Req.º nº 2138/19, datado de 27/12/2019 - Proc.º n.º 275/19, datado de 01/08/2019 - 
Jof imol Investimentos Imobiliários de Leiria, S.A. 
11. Req.º nº 2144/19, datado de 30/12/2019 - Proc.º n.º 492/18, datado de 20/11/2018 – 
Esmeraldo Rosa Prudêncio 
12. Req.º nº 2001/19, datado de 03/12/2019 - Proc.º n.º 435/19, datado de 03/12/2019 - 
Pelacerta - Investimentos Imobiliários, Lda. 
13. Req.º nº 1173/18, datado de 26/06/2018 - Proc.º n.º 239/18, datado de 26/06/2018 - 
Pelacerta - Investimentos Imobiliários, Lda. 
14. Req.º nº 129/20, datado de 20/01/2020 - Proc.º n.º 10/20, datado de 20/01/2020 - Maria 
Preciosa Ferreira Gomes Marques 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

15. Requalif icação dos Blocos L/M de habitação social e dos 36 f ogos - Casal de Mal ta – 
Marinha Grande - CP n.º 11/2019 – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a 
execução da obra. 
16. Reabilitação no espaço público no Bairro Municipal Social de Casal de Malta - CP n.º 
21/2019 – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra 
17. Reabilitação da Rua da Sapinha – Cedência de 3,73m² de terreno do Sr. Mário de Matos 
Calado 
18. Reabilitação dos Espaços Exteriores-Escola de Casal de Malta - Concurso público n.º 
22/2019- Aprovação de trabalhos complementares 
19. Reabilitação da Rede Viária na Freguesia de Marinha Grande - Concurso público n.º 
34/2019- Deliberação Inicial 
20. Alteração do Traçado da Rua da SOPREM- Concurso público n.º 06/2020 – Deliberação 
inicial 
21. Instalação do balcão único de atendimento do IRN I.P. - Marinha Grande - Concurso 
público n.º 11/2020. Deliberação inicial  
22. “Reabilitação dos espaços exteriores - Escola de Casal de Malta - Concurso Público nº 
22/2019” – Suspensão parcial dos trabalhos. 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

23. Isenção de taxas de ingresso na Casa-Museu Afonso Lopes Vieira – Instituto Politécnico 
de Leiria 
24. Isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro – Agrupamento de Escolas Marinha 
Grande Poente 
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PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

25. Revogação da minuta de deliberação datada de 09 de dezembro de 2019-ponto 48, com 
a epígrafe: “por motivos de alteração na composição do agregado familiar e falta de 
condições de habitabilidade”. 
26. Transferência habitacional do inquilino da atual fração sita  na Avenida da Liberdade, 
Bloco M, 4.º drt, para a fração sita na Rua Professor Melo Vieira,  Bloco 7,  2.º esquerdo , 
Casal do Malta- Marinha Grande, por motivos de Requalificação urbanística. 
27. Transferência habitacional da inquilina da atual fração sita na Avenida da Liberdade, 
Bloco M, 1.º frente direito para a f ração sita na Praceta da Liberdade, Bloco 3, 1.º esqu erdo, 
Casal do Malta- Marinha Grande, por motivos de falta de condições de habitabilidade - 
Requalif icação urbanística. 
28. Transferência habitacional da inquilina da atual fração sita na Avenida da Liberdade, 
Bloco M, 1.º esq, para a fração sita na Praceta da Liberdade, Bloco 2,  1.º es q, Casal do 
Malta- Marinha Grande, por motivos de falta de condições de habitabilidade - Requalificação 
urbanística. 
29. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do 
inquilino residente na Praceta da Liberdade, Bloco 1, 3º drt., Casal de Malta 
30. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do 
inquilino residente na Rua Júlio Braga Barros, Bloco 5, 2º A, Casal de Malta 
31. Revisão do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do inquilino residente 
na Praceta da Liberdade, Bloco 4, r/c esq., Casal de Malta 
32. Revisão do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da inquilina residente 
no Bairro Casal de Anja, casa n.º 11, Vieira de Leiria - Marinha Grande. 
33. Celebração de acordo de regularização de dívida referente à arrendatária, res idente na 
Avenida da Liberdade Bloco L, 4º frente direito, Casal de Malta, Marinha Grande 
34. Celebração de acordo de regularização de dívida referente à arrendatária, res idente na 
Avenida da Liberdade Bloco L, 2.º frente direito, Casal de Malta, Marinha Grande. 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

35. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benef ícios a entidades de 
natureza desportiva 2020 
36. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desport iva 2020 - Clube de 
Atletismo Mónica Rosa - “1º Corta Mato Pero Neto Mónica Rosa” 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

37. Concessão de exploração de estabelecimento de restauração e de bebidas - Centro  
Empresarial - Zona Industrial da Marinha Grande - Abertura de concurso público 02/2019 
38. Concessão de exploração de estabelecimento de bebidas - Centro Empresarial - Zona 
Industrial da Marinha Grande - Abertura de concurso público 03/2019 
39. Concessão de exploração de espaço destinado à prestação de serviços desport ivos na 
área da manutenção da condição física - Centro Empresarial - Zona Industrial da Marinha 
Grande - Abertura de concurso público - CP 04/2019 
40. Projeto de Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos - Consulta 
pública 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
1. Sr. Rui Nuno de Gouveia Amorim Vilela Dionísio – inscreveu-se para falar sobre o seu 
pedido de informação prévia registado sob o n.º 4/17. 
Nesta intervenção pediu para ser representado pelo Arquiteto Gonçalo Pacheco, que 
referiu, relativamente ao Proc.º 186/17, de 09/01/2017, referente a um pedido de informação 
prévia para apartamentos turísticos em S. Pedro de Moel, que o parecer prévio não é viável, 
devido ao volume de ocupação, cuja argumentação, no seu entender,  não se aplica ao  
casco velho de S. Pedro mas sim às moradias. 
Têm reunido na Câmara e não conseguem resolver a situação, daí v irem aqui ho je fazer 
esta exposição.  
Terminou referindo que têm um PowerPoint que poderão enviar e que ilustra a situação. 
 
 
2. Sr. Arnaldo Grangeiro da Silva Branco – inscreveu-se para falar sobre o atendimento 
na seção de obras e a falta de resposta sobre o alargamento da estrada da Rua das Rosas.  
Referiu que foi à seção de obras informar-se do que seria necessário para substituir telhas 
no seu barracão e disseram-lhe que não era necessária licença, só um requerimento e uma 
certidão. 
Arranjou os documentos, veio cá a sua esposa entregá-los, e na altura d isseram-lhe que 
faltava uma certidão simples da Conservatória. Veio entregar essa certidão e disseram-lhe 
que não era assim, que era uma certidão negativa da Conservatória. Foi tirá-la, pagou 30€,  
a somar aos 2€ da outra certidão, e disseram-lhe novamente que não servia, porque o que 
tem inscrito na Conservatória é o terreno onde está implantado o barracão, o qual tem água 
e luz. 
Voltou novamente à Conservatória para pedir uma certidão negativa do barracão e aí 
disseram-lhe que não podiam passá-la porque o barracão não está inscrito. 
Já fez o levantamento topográfico e promete que vai legalizar tudo, mas quer que o deixem 
acabar o barracão. 
 
 
3. Sr.ª Cátia Vanessa Osório Almeida Monteiro – inscreveu-se para obter resposta ao seu 
pedido de habitação social.  
 
Não estava presente no momento da intervenção. 
 
 
4. Sr. Carlos Portugal Santos – inscreveu-se para falar na qualidade de fotógrafo 
prof issional e abordar duas situações: 
 

1) É fotógrafo há 40 anos, tem 14 empregados, e vem mostrar o  descontentamento 
prof issional face a uma situação, que já aconteceu o ano passado, sobre o carnaval 
na Vieira. 
A CMMG arranjou pseudo fotógrafos para fazer a cobertura do carnaval na Vieira, 
que colocaram no Facebook da Câmara cerca de 500 fotografias, que são gratuitas, 
o que põe em causa a sua atividade profissional, da qual vive. 

2) Em 01/02/2020 a nova direção dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria 
solicitou a sua presença. Constatou que estavam lá mais duas pessoas da Câmara 
a tirar fotografias. Acha bem que a Câmara documente os seus eventos, mas com 2 
ou 3 fotografias, neste caso foram 91 fotografias que divulgaram, de forma gratuita, 
e assim não vende as suas.  
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Sente-se triste, sempre colaborou com a CMMG, pelo que agradece a atenção da 
Sr.ª Presidente. Vem aí o carnaval, onde também irá estar presente, e espera v ir a 
vender as suas fotos.  

 
 
5. Sr. Luís Manuel Santos Silvestre – inscreveu-se para falar sobre a descentralização de 
competências para as autarquias. 
Referiu que é a segunda vez que aqui vem, sem qualquer interesse particular, embora 
respeite quem aqui está para esse fim. 
Vem para falar sobre a nossa democracia. Vem falar em nome de cerca de 20 c idadãos. 
Não acha bem que para se inscrever a Câmara exija que se preencha um papel, com o NIF. 
A Câmara não é as Finanças, não concorda, isto não é democrático e acha que é de mau 
gosto. Cartão de Cidadão sim, NIF não! 
Seguidamente leu a sua intervenção, feita em nome dos restantes cidadãos, sobre o  facto 
de a CMMG não ter aceitado competências em algumas áreas. 
Estes munícipes estão preocupados por saberem que as competências irão ser transferidas 
dentro de ano e meio e não veem que haja meios para tal. 
Terminou referindo que vai entregar esta subscrição, assinada por 18 cidadãos, o que 
apesar de pouco lhe parece significativo. 
 
  
6. Sr.ª Licínia Maria Machado Rodrigues Gameiro Fernandes – inscreveu-se para 
perguntar sobre o saneamento que já foi prometido há um ano  e até hoje  ainda não  há 
nada. 
Referiu que o ano passado foi feita uma reunião com os moradores da Comeira e foi -lhes 
dito que o saneamento seria para este ano, só que até agora ainda não viu nada. O cheiro é 
nauseabundo porque há casas que fazem as descargas para a rua. Não quer p romessas, 
quer atos.  
Terminou referindo que tem problemas de saúde motivados por es ta s ituação e por isso 
quer saber para quando. 
 
  
7. Sr. Joaquim Loureiro Andrade – inscreveu-se para falar sobre o passeio da Av. ª Vítor 
Gallo, o Parque Mártires do Colonialismo e a Rua Infante D. Henrique, e disse que vem falar 
em nome dos munícipes que o abordam e que esperam respostas. 
 

1) Av.ª Vítor Gallo – quando é que são mudadas as 3 colunas que estão a bloquear o 
passeio e impedem a passagem das pessoas invisuais? É uma situação de que 
vem falando há mais de 3 anos. 

2) Parque Mártires do Colonialismo – candeeiros sem iluminação, l ixo onde andam 
crianças, campos sem proteção, sem instalações sanitárias, espaço infanti l  i legal. 
Quando será tudo corrigido? 

3) Rua Infante D. Henrique – placa sinalética há mais de 15 anos a indicar o mercado 
no Atrium, e também no próprio edifício. Quando serão corrigidos tais erros, de que 
já falou inúmeras vezes e estão em atas anteriores? 
 

Terminou entregando a intervenção escrita, que se anexa à presente ata. 
 
 
Terminadas as intervenções, a Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos 
Caetano, que respondeu aos seguintes munícipes: 
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• Sr. Rui Dionísio – trata-se do edifício onde funcionou a farmácia e vai até às ant igas 
instalações da Guarda Fiscal. 
O Arqt.º apresentou um projeto para renovar aquele espaço, que é também do 
interesse da Câmara. O problema é a violação do PDM, que é d if íc il  ult rapassar,  
embora o requerente defenda que ali não se aplica.  
Enquanto o PDM não for revisto será difícil resolver a situação. Está a decorrer a 
revisão, até já lhes pediu que apresentassem uma exposição ao PDM, para ajudar 
na revisão, que espera esteja concluída no verão. Não pode trazer aqui à Câmara 
uma proposta que é ilegal. 
Seguiu-se uma troca de palavras entre o Sr. Vereador, o Arquiteto e o muníc ipe. 
Face às palavras da Sr.ª Presidente que alertou para as regras de funcionamento, o  
Arquiteto abandonou a sala, ficou o Sr. Rui Dionísio, que pediu a palavra. 
A Sr.ª Presidente não lhe deu a palavra nesta altura e disse que poderá falar com ele 
no intervalo. O Sr. Rui Dionísio disse que aguardaria lá fora. 
 

• Sr. Arnaldo Branco – o Sr. Vereador disse que há um problema e que o Sr. Arnaldo 
sabe qual é: tem um edifício ilegal. Paga IMI, mas isso não significa que esteja legal.  
Vai encaminhá-lo para a seção de obras para ver se se pode legalizar, e a partir daí 
vai-lhe indicar os passos a seguir para legalizar o barracão. 
O Sr. Arnaldo queria entrar em diálogo, mas a Sr.ª Presidente interveio e alertou 
para as regras. 
 

• Sr.ª Licínia Fernandes – o Sr. Vereador referiu que se trata da Rua dos Amieiros , já 
houve mais do que uma reunião, e ainda há cerca de 3 semanas lá es teve com a 
Eng.ª Susana, para verem a Rua da Covinha, que tem drenagem, e a Rua dos 
Amieiros, que não tem, e vai-se prolongar a rede.  
O projeto vai ser desenvolvido nesse sentido, para lançar a obra ainda este ano , e 
vai ser colocada verba na revisão ao Orçamento. Está a ser coordenado também 
com as obras da coletividade da Comeira, para fazer também a sua ligação ao 
saneamento. 
 

• Sr. Joaquim Andrade – o Sr. Vereador referiu que algumas das coisas apontadas 
estão erradas, outras não. Não há 21 candeeiros desligados no Parque Márt ires . O 
parque infantil não é ilegal. Os campos vão ser reconvertidos, serão 3 espaços, e vai 
avançar ainda este ano. Sinalização do mercado, é verdade e vai ser retirada.  
A rotunda e a rua vão ser reconvertidas, o projeto está pronto, mas a obra só vai ser 
feita depois de feita a adutora Picotes/Marinha Grande, porque vai esventrar todas 
aquelas ruas. Depois dessa construção as ruas serão requalificadas. 

 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente respondeu aos seguintes munícipes: 
 

• Sr. Carlos Portugal – lamenta a situação, a vida muda mais depressa do que se 
quer, mas vai tomar nota da situação e ter em atenção aquilo que aqui veio expor.  
Não há na Câmara pseudo fotógrafos, há apenas uma área de comunicação que faz 
a cobertura, regista e divulga os eventos pelos meios de que a Câmara dispõe. Vai 
ver depois com o Sr. Carlos Portugal uma forma de colaborar. 
 

• Sr. Luís Silvestre – tomou nota da sua opinião. Em relação à saúde aguarda-se que 
os meios existentes sejam requalificados. A saúde não é competência p rópria da 
Câmara, mas o assunto está a ser tratado com o Governo através da CIMRL. 
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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 Lara Lino cumprimentou todos os presentes na sala e em casa, e 
referiu o seguinte: 
 

• Trazia algumas questões anotadas, mas quer dizer que sente que este modelo de 

reunião não serve. Tem de se alterar. Parece-lhe que os assuntos são expostos e 
depois devem ser discutidos, na tentativa de se poder resolver e encontrar uma 
solução. Os munícipes falam 5 minutos, os Vereadores 8 minutos, é o que está no 
Regimento, mas se se quer acrescentar qualquer coisa não é possível. Se não 
serve, tem de se alterar o Regimento. 
 

• Sobre os munícipes: 
→ Parece-lhe que o projeto de S. Pedro, que não conhece, mas se é de interesse,  

tem de se resolver, um ano é muito, e tem de se acelerar o processo de rev isão 
do PDM. 

→ Sr. Luís Silvestre – ao abrigo da proteção de dados só são preenchidos os dados 
que são necessários. Se o NIF não é preciso não deve ser preenchido. 

→ D. Licínia – lamenta que o saneamento não esteja concluído, é uma 
preocupação que tem também, e gostava que fosse averiguado o que d isse 
sobre o lar clandestino. 

→ Sr. Andrade – vem cá muitas vezes com as mesmas preocupações e queixa-se 
f requentemente de não lhe serem dadas as respostas.  Entende que se deve 
olhar com atenção para o que diz e ver o que tem fundamento e o que não tem, 
e responder-lhe de uma vez, para evitar que aqui venha tantas vezes. 
 

• Canil – sabe que o Sr. Vereador já reuniu com a APAMG, espera que se arranje 
rapidamente uma solução e que se esteja atento ao despejo das fossas. 

• Brinquedo do JI das Trutas – só têm um brinquedo que a Assoc iação de Pais  lá 
colocou, mas é pouco para 50 crianças. 

• Cafetaria d’Arte – como está a resolução do contrato com o concessionário? 
• Projeto da piscina – já avançou? 
• Passadiços junto às praias – como está a situação da limpeza? 
• Rua do Açude, Albergaria – o saneamento ainda não foi colocado e o  asfalto es tá 

cada vez mais esburacado. 
• Bilheteira da Casa da Cultura - como está? E para quando a integração do Museu do 

Vidro na Rede de Museus? 
 
 
A Sr.ª Vereadora Patrícia Jorge cumprimentou todos os presentes na sala e em casa, e 
referiu o seguinte: 
 

1. A Associação Marinha em Movimento, concretizou no passado sábado dia 1 de 
Fevereiro a Jornada sobre o património da antiga Fábrica Escola Irmãos 
Stephens (FEIS). 
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Com a missão de desenvolver ações de discussão pública de temas relacionados com o 
futuro e desenvolvimento do Concelho da Marinha Grande, tivemos conhecimento de 
que houve um contacto entre a Associação e o Município da Marinha Grande de molde 
ao estabelecimento de uma efetiva parceria na organização desta atividade, contacto 
este que se revelou infrutífero. Infelizmente também não foi permitido o acesso do 
público às instalações fabris ocupadas pela Cristaleira Mortensen. A Sr.ª Presidente 
importa de clarificar a razão que fundamentou esta sua decisão? 
  
O correram à iniciativa cerca de uma centena de pessoas, para ouvir 2 excelentes 
oradores, um dos quais o prestigiado investigador da história e arqueologia industrial do 
Vidro em Portugal, o Prof. Jorge Custódio. 

  
Foi a partir da FEIS que se constituiu na Marinha Grande, o centro de produção vidreira 
do país, a FEIS, foi assim um importante centro vidreiro da Europa e o mais importante 
de Portugal. Foi o berço da Marinha Grande. 
  
A conferência que se seguiu à visita da zona envolvente exterior do complexo da ant iga 
FEIS, versou sobre a história e génese da FEIS e ainda sobre o Museu do Vidro.  
  
Quanto ao  Museu do Vidro, o qual no projeto inicial se pretendia para a criação do 
Museu Nacional do Vidro, acabou por vicissitudes diversas resultar no atual Museu do 
Vidro que hoje conhecemos, e que tem uma dimensão meramente municipal, muito 
aquém da sua vocação para se afirmar com propriedade como equipamento cultural de 
âmbito Nacional. 
  
Era importante a Marinha Grande ter um museu que incorpore o conceito actual de 
Museu, ou seja, um «museu total» etno-social, uma construção que deve ser obra da 
comunidade com a participação de todos, e que incorpore diversas componentes, como 
o Património, a História, a Arte, a Investigação, o Lazer, a Educação, a Curios idade,  a 
Especialidade e Inovação. 
  
O Museu do Vidro de Portugal deve ter uma estratégia de desenvolvimento industrial e 
cultural local e ter a capacidade de salvaguardar a conservação dos imóveis e dos 
móveis associados à sua missão, bem como preservar o património imaterial,  at ravés 
dos seus obreiros, os artesãos e mestres vidreiros, muitos deles ainda vivos. 
  
Nestas jornadas ficámos ainda a conhecer, exemplos práticos realizados em Portugal,  
em que as estruturas industriais se podem compatibilizar com novos usos, permit indo a 
salvaguarda do Património, como é o de Tomar, com a reabilitação das diversas 
unidades fabris adossadas à Levada de Tomar, e que constituem atualmente o Centro 
Cultural da Levada de Tomar, bem como, o exemplo da reabilitação do complexo 
industrial da antiga fábrica da Oliva em São João da Madeira, que reabilitou e 
transformou as estruturas industriais, mantendo praticamente intactas e 
compatibilizando-as com novos usos traduzidas no OLIVA CREATIVE FACTORY. 
  
Em conclusão, a herança cultural da antiga FEIS é e será um dos ativos mais valiosos da 
Marinha Grande e que urge preservar. Esta associação está de parabéns pela 
organização e sucesso que a mesma teve na comunidade local e científica. 
  
Depois desta excelente iniciativa, que marca a história da recuperação do edifício 
adquirido há mais de um ano pela Camara Municipal sem que sobre ele este órgão 
decidisse o que quer que fosse, ficamos com uma tristeza institucional regis tada pela 
completa ausência do Município neste ato público de cidadania ativa.  
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2. Requerer o inventário dos bens  

Sobre o Processo da FEIS pretendo ditar requerimento para a ata nos seguintes termos:  
  
Sobre o património da antiga Fábrica Escola Irmãos Stephens tivemos conhecimento de que 
foi entregue à Câmara Municipal um inventário dos bens da fábrica (elaborado com recurso a 
um registo descritivo e fotográfico por peça). Deste modo, solicitamos a consulta deste 
inventário no próximo dia 24.02.2020, às 17h00. 
 

3. No passado dia 10 de janeiro foram entregues formalmente os projetos de 
regulamentos (desporto federado, de apoio às Instituições Sociais e de apoio às 
associações culturais e recreativas) pelo que, gostaríamos de saber qual o ponto de 
situação em que se encontram os mesmos.”  

  
  
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os presentes na sala e em casa, e 
referiu o seguinte sobre a intervenção dos munícipes: 
 

“Sobre a intervenção dos munícipes, referir que é gente responsável, que agradeço a v inda 
à reunião de Câmara, porque é um bom processo de cidadania.  
- Arqº. Gonçalo Pacheco reclama os prazos para resolver problema, que desconheço, mas 
por ser importante para S. Pedro, gostaria de ver celeridade no processo 
- Sr. Branco, refere documentos necessários para licenças de obras. O edif ício es tá i legal 
mas para pagar IMI não está ilegal 
- Sr. Carlos Portugal, há que avaliar a questão das fotografias, não esquecendo que estamos 
na era digital 
- Sr. Luís Silvestre, é inacreditável que para intervir na reunião de Câmara exijam aos 
munícipes a informação do seu NIF. Quanto à Delegação de Competências não aceites por 
esta Câmara, lamentamos, pois o MPM entende que devemos aceitar todas, pois cada euro 
nas autarquias são muito mais rentabilizados do que no estado central. 
- Sr. Joaquim Andrade, traz sempre alertas extremamente úteis, a questão é porque não 
respondem e revolvem. Vejam o exemplo do sinal na Rotunda do Rotary a indicar aa direção 
de S. Pedro. 
- Sr. Licínia Fernandes da Rua dos Amieiros na Comeira que reclama saneamento e há um 
ano lhe foi prometido que estaria pronto em janeiro 2020. De entre as inúmeras 
necessidades que temos referido ser necessário fazer do orçamento está a água e o 
saneamento. Estas rubricas lá continuam no orçamento e na propaganda dos placares 
eletrónicos, mas a realidade são os munícipes que a sentem. Já não basta reclamar, já 
chegamos aos jornais com notícias destas: “esgotos a céu aberto esgotam a pac iência de 
moradores”. É esta a imagem que a Câmara da Marinha Grande transmite. E ao ler a notícia 
não é apenas a falta de saneamento, mas também a inoperância dos serviços de despejo 
das fossas, sob a responsabilidade da Câmara. Sobre o assunto, o vereador Caetano, e 
como sempre, responde que estamos mesmo a começar a resolver os problemas.  
 
 
Tendo em conta que o Sr. Vereador remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir 
o seu conteúdo. 

  

1. FELICITAÇÕES  
1. Felicitar a equipa feminina do SIR 1º de Maio, pela participação nos oitavos 

de final da Challenge Cup em andebol, realizando as duas mãos em casa da 
equipa adversaria, o Lokomotiv de Zagreb, da Croácia. 
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2. Felicitar o jovem marinhense David Pereira, que se sagrou este fim de 
semana Campeão Nacional de sub-18 no Lançamento do Peso, com a 
marca de 15,11m. Os parabéns devem ser extensivos à sua treinadora 
Cristiana Oliveira, aos dirigentes do Clube de Atletismo da Marinha Grande, 
bem como à sua família. 

3. Felicito a judoca marinhense Teresa Santos, do Judo Clube da Marinha 
grande, por ter representado o campeão no mundo Jorge Fonseca na 
atribuição do premio Atleta do Ano e premio Ética no Desporto, na Gala do 
Desporto da Confederação do Desporto de Portugal. 

  
2. MUNICIPES 

 

1. A indignação de muitos cidadãos residentes no Pilado, Escoura, Amieira, 
Picassinos sobre a sinalética de início/final da localidade (Marinha Grande).  
Estiveram tantos meses com as placas nos estaleiros, e ao colocá-las, 
criaram toda esta confusão. Faço notar que quem vem de Leiria nunca entra 
na Marinha Grande, bem como quem sai pela Albergaria, também nunca sai 
da Marinha Grande. 

Quem sai por Picassinos em direção à Maceira, tem a placa de fim de Marinha Grande a 
200m do limite do concelho, e entre uma e outra, temos empresas como a Plafam, a 
IPIL, a Marimoldes, que pertencem ao concelho da Marinha. 
Sobre a sinalética, a Marinha Grande precisa de muito mais do que estes sinais . Quem 
procura as infraestruturas desportivas, os museus, os serviços de saúde, a Câmara, etc,  
não tem qualquer sinalética. 
Uma vez mais, fica a nossa proposta que se estude e se instale sinalética adequada ,  
para que quem precisa possa ter indicações. 

  
2. O vereador Caetano recebeu um mail do munícipe Paulo Tiago, 

manifestando mais uma vez a sua indignação pelo barulho provocado por 
um ginásio no seu prédio, mesmo quando está fechado, como foi o caso de 
sábado à tarde. Qual o ponto de situação da solução deste caso? 

  
3. O munícipe Luís Lemos, alertou a Câmara para um ponto critico/ nevrálgico 

de insegurança rodoviária na Rua das Laranjeiras, junto à Escola do 
Engenho, tanto devido aos buracos no pavimento com 10 cm de 
profundidade, como a falta de sinalização. 

O que responderam ao munícipe e para quando a solução? 
  
4. Qual o ponto de situação do processo dos cemitérios?” 

  
 

3. ASSUNTOS DIVERSOS 
 

3.1. Na reunião passada a vereadora Ana Monteiro, acerca da viagem da Sra Presidente 
a Cabo Verde fez duas notas que não teve resposta. Pretendemos que nos responda. 
       - que custos implicaram esta viagem? Voo, alojamento, alimentação, ajudas de 
custos? 
      - partilhar connosco o projeto que assinou em nome da Câmara Municipal, dado não 
termos qualquer informação. 

2. A informação que a vereadora Célia nos deu foi que os desfibrilhadores 
foram instalados nos espaços desportivo municipais me dezembro. Nos 
placares eletrónicos os DAE são anunciados. No entanto, a verdade é que 
nos pavilhões desportivos municipais e nas piscinas ainda não há DAE. 

Afinal só propaganda. 

https://www.facebook.com/CAtletismoMG/?__tn__=kC-R&eid=ARCv40hKMfw2kDTrgUUyO5pDAj2ZgDifeB008n0mhUdiY5k_EZqaHQ7S7STVjiQJOFox3hloVg8-pyu7&hc_ref=ARSa9u8ihWjhVIms-Pjoc6stu-yAFK_OYoHU-lkjw5_Uz4wHi58XN284MZq6SOS6VTo&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARASt2fbXOaL9dpuMNV64TxWbWOQVeDhc7QcXY7fibDPsGtaPUwsDD1EXMgAp1nI0uonlxvTOu44VHV0yhgtTlAlsi5vymbJf4IfcYOebY85S7Zdo97mkprllowzo_Jzi9M14Lg8uXMaWSpUHSK21cdxn3k2hnA8R5RSkLfO9QN1OguyUP-xUEfmzX5IgQ53iEN-70cjrp6IjkhwIwmhnNlo5Z-EymD7myII1ViqBEHgQ0slaWuD3V2oVsyJyYedPlAJ7NwO8a6s9kHwQOZzNaGJ_sIE7cfSmrzB826IjmhepMQ2dgnbmgPDEejC7Y4hLOUnmWXXmdbA5MpvElpXF-Ik8aTzoUzj2OHt1RwfbbHIo_TYuOcxq1EF45X4s2To1j_NQcFA0S5PP9FhkkgQiU0_aVreAVBcDX9muaRI-fAq_V0jgHsCtRZP3L8RW1s
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3. Rua da Bélgica na ZI, entre o CDRSP, o Centimfe, a Open, não é mais que 
um caminho de buracos e lama. Surpreende como no meio dum centro de 
investigação altamente reputado tenhamos um caminho destes 

4. Ainda na mesma página do jornal pode ler-se que um perito da ONU ficou 
surpreendido por não ver reflorestação no Pinhal de Leiria. Só pode estar 
surpreendido quem não conhece esta terra, ou, quem tem poder, não atua. 

5. O contrato de arrendamento da casa contígua à Câmara, onde está 
instalada a DOT, termina este ano 2020. O valor da renda é de 
3.600,00/mês. O que pensa fazer a Sra. Presidente?” 

 
 
O Sr. Vereador Álvaro Botas Letra cumprimentou todos os presentes na sala e em 
casa, e referiu o seguinte: 
 

• Sobre os munícipes: 
→ Arqt.º Gonçalo Pacheco – não há possibilidade de se fazer o levantamento legal 

do PDM para se fazer a obra? 
→ Sr. Branco – não conhece o processo. 
→ Sr. Carlos Portugal – sugere que o Gabinete de Comunicação apenas coloque 

fotos dos membros da Câmara e da Junta e não dos cidadãos. 
→ Sr. Silvestre – também acha que se deve fazer a proteção de dados e não pedir 

o que não é necessário. 
→ Sr.ª Licínia – também é um dos desígnios da CDU e entende que este executivo 

não pode terminar o mandato sem implementar toda a rede de saneamento. 
 

• Parabéns: 
→ David Pereira e treinadora. 
→ Juvenis do IDV que passaram à 1.ª Divisão. 
→ Parabéns aos Vieirenses e à Junta de Freguesia de Vieira de Leiria pela 

inauguração do Espaço do Cidadão.  
 

• Para quando um espaço para a Marinha Grande e as novas instalações do IRN ao  
serviço da sua população? 

• Para quando a colocação dos regulamentos ao serviço das coletividades,  uma vez 

que os três documentos já foram entregues pelas respetivas comissões? 
• Para quando a piscina? 
• Para quando o novo mercado? Deve-se definir rapidamente o local, porque seja ele 

qual for será sempre objeto de crítica. Na sua opinião pessoal deverá f icar junto à 
linha do Oeste e ao interface. Pede que se pressione junto do Governo para a 
reabilitação da linha do Oeste. 

• Sugere que se ausculte também a população para se saber qual é a sua ideia para o 

espaço da FEIS. 
• Também espera que ainda neste mandato seja uma realidade a instalação do Pólo 

do IPL, porque senão não faz sentido a aquisição que se fez da Albergaria Nobre. 
Com o uso da FEIS e a implementação da residencial há dois motivos para dar v ida 
ao centro histórico. 

• Rua do Sol – já aqui se debateu pela sua realização, na reunião passada. 

• Também quer que seja feita, ainda neste mandato, a Rua 25 de Abril, em Vieira de 
Leiria, e também o saneamento da Rua das Chedas, assim como a requalificação do 
Largo Nossa Senhora da Ajuda, na Passagem. É um homem de palavra e assim 
gostaria de continuar. 
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A Sr.ª Vereadora Célia Guerra respondeu o seguinte, às questões relacionadas com as 
suas áreas de atuação: 
 

• JI das Trutas – a Associação de Pais pediu a simples troca do brinquedo. A Câmara 
quer fazer um procedimento global para todos os Jardins, para colocar pavimento e 
requalif icar os espaços. Para isso tem de se colocar verba em Orçamento. 

• Bilhética – está a ser estudado o processo com uma empresa, para fazer um 
procedimento único, para a Casa da Cultura, Museus e pavilhões. 

• Há um processo de candidatura à Rede Nacional de Museus para o Museu do Vidro. 

• Projetos de regulamentos – conta trazer na próxima reunião para se avançar para a 
discussão pública. 

• Desf ibrilhadores – estão cá, mas só podem ser colocados depois de haver formação 
por parte dos técnicos do INEM, que está prevista para dia 24 e 26 de fevereiro . No 
dia seguinte serão colocados. 

• FEIS – também gostava de ter participado na atividade, mas tal como o Sr. Vereador 
Álvaro diz não pode estar em todo o lado. 

• Sr. Carlos Portugal – a Câmara faz a notícia e tira as fotos, mas também lá andava 
outra pessoa da Associação AlóédaVieira que tirou fotos na via pública e que depois 
as coloca nas redes sociais e vão sendo partilhadas. 

 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano desejou bom regresso às reuniões da Sr.ª Vereadora 
Lara Lino e agradeceu a colaboração do Sr. Vereador Álvaro Letra. 
Seguidamente respondeu o seguinte, às questões relacionadas com as suas áreas de 
atuação: 
 

• Revisão do PDM – deveria ser revisto em 2005 e estamos em 2020. É verdade que 
está a demorar muito tempo. 

• Foram feitas reuniões com APAMG e Esperanza, para encontrar espaços para cada 
uma das associações, e também se tem vindo a envolver os Bombeiros da Marinha 
Grande, para se criar uma rede de resgate de animais feridos. Está bem 
encaminhado e espera que se acabe rapidamente com a situação degradante do 
canil. 

• Projeto da piscina – a primeira fase do projeto está concluída, virá aqui brevemente, 
e depois poder-se-á avançar para a fase de execução. 

• Rua do Açude – uma parte tem saneamento outra não tem. A Câmara está a tentar 
acabar com os grandes projetos: Trutas, Chedas, e a seguir vai ser lançada a grande 
obra da Estrada da Garcia. Estas pequenas “ilhas” de ruas com 3 ou 4 casas estão a 
ser objeto de levantamento para lançar concurso para os respetivos projetos  serem 
feitos fora, mais rapidamente, porque a Câmara não tem muitos meios. 

• PDM de S. Pedro versus obra que se pretende fazer – houve suspensão noutros 
sítios e aqui não porquê? Este procedimento tem de ter uma forte jus tif icação do 
impacto na economia. Já foi feito para duas grandes empresas, e a CCDRC já disse 
que agora já não faz sentido fazer novos pedidos, uma vez que a rev isão está em 
curso. E também não era viável que fosse aceite a suspensão neste caso concreto. 

• Ser ilegal mas pagar IMI – a questão do IMI é das Finanças, as pessoas vão lá fazer 
o registo mas não é por isso que a obra passa a ser legal. 

• Saneamento da Rua dos Amieiros – o Sr. Vereador Aurélio disse à Sr.ª “aqui nesta 
casa nunca dizem que não”. Já dizia o mesmo para Picassinos, para as Trutas, para 
a Amieira, mas foi feito. A Rua do Mirante, na Vieira, está em execução. 
Essa é a sua forma de estar, por isso mostra o jornal. Já está muito feito, e esse das 
Trutas também vai ser feito, ao contrário do que diz! 
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A Sr.ª Presidente acrescentou que o Sr. Vereador Aurélio tem perfeita noção dos 
procedimentos e sabe o tempo que demoram. 

• Sinalética – o Sr. Vereador prosseguiu e referiu que as placas são sinais do Código 
da Estrada. A questão é porquê nesses locais. Deu a explicação com base na lei das 
cidades e referiu que tem a ver com a definição de cidade, aglomerado populacional 
contínuo, e não com os limites do concelho. 
A placa colocada em Picassinos tem de ser corrigida. 

• Barulho do ginásio – os proprietários fizeram alguns isolamentos e foi pedida uma 

medição de ruído às casas dos moradores, foi um procedimento demorado, e agora 
neste momento não sabe se já foi feita.  A Câmara está a ser também questionada 
pelo IGAMAOT porque a queixa do munícipe também foi para lá. 

• Rua da Bélgica – a construção da rua está englobada no projeto de requalificação da 
ZIMG. 

• Rua 25 de Abril, em Vieira de Leiria – é uma das ruas que vai avançar assim como a 

Rua da Areia Vermelha, e o arranjo das ruas envolventes. 
• Largo Nossa Sr.ª da Ajuda – está a ser desenvolvido o projeto, com a colaboração 

dos moradores, e virá aqui brevemente. Todas estas obras são para fazer e serão  
incluídas na próxima revisão. 

• Rua das Laranjeiras – o piso tem fissuras e causa derrapamento. Esteve a ver com 
uma empresa que faz uns picotados para aumentar a aderência e tapam as fissuras 
e vai ser feito rapidamente. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Como a Sr.ª Vereadora Lara sabe temos um Regimento,  com tempo para falar e 

responder, assim como também a Assembleia Municipal tem e que é respeitado . 
Pode parecer que não é flexível, mas se assim não for não se pode cumprir a ordem 
do dia. Há um regimento, também não concorda com algumas coisas, mas não é por 
isso que não o cumpre, e para além disso estão sempre disponíveis para fazer 
atendimento. 

• Cafetaria d’Arte – este espaço, o do Jardim Luís de Camões e o do Parque Mártires  

são espaços que a preocupam. Ainda não foi dada resposta pe lo concessionário, 
mas não se pode aguardar e tem de se andar, porque a Câmara não pode ter es te 
espaço fechado. 

• Piscina – o Sr. Vereador já falou. Esteve reunida com o Desportivo Náutico e está-se 
em fase de contratação do projeto. 

• Praias – fez-se o levantamento de todas as intervenções a fazer (passadiços e 

limpeza do areal, que já começou), há muito trabalho a fazer e que os serv iços já 
identificaram. 

• Resposta à Sr.ª Vereadora Patrícia sobre a ação da FEIS – tem estado a t rabalhar 

com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal para se avançar sobre a FEIS. 
Informa desde já que a Albergaria Nobre não ficará à espera dos cursos do IPL, e 
não Pólo, de que nunca falou, e do ISDOM. 
A Câmara está disponível para fazer um trabalho conjunto com a Associação, mas 
quando já se encontrava tudo previsto não foi viável. 
 

O Sr. Vereador Aurélio interrompeu e disse que a Associação veio à Câmara 
perguntar pela Sr.ª Presidente, que estava em Cabo Verde, e depois falaram com o  
Sr. Vereador Caetano. 
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Nesta altura encontrava-se na sala a Sr.ª Cátia Vanessa, que se tinha inscrito para 
intervir, mas não compareceu nesse momento, que interrompeu e exclamou “a Sr. ª 
Presidente anda a passear à pala dos contribuintes”. 
 

A Sr.ª Presidente disse que tem aqui os 2 Protocolos  que foram assinados com 
Cabo Verde.  
Sobre os custos pode dizer-lhe que suportou os custos do seu telefone e pagou a 
sua alimentação, a Câmara só pagou a viagem e o alojamento. 
 

O Sr. Vereador Aurélio pediu para a Sr.ª Presidente apresentar o relatório da 
viagem. 
 

A Sr.ª Presidente prosseguiu nas respostas: 
 

• Novas instalações da Conservatória – vem hoje à Câmara a aprovação do projeto. 

• Mercado – tem de haver uma nova discussão, porque não há uma decisão f irme 
sobre o local. 
Também não houve unanimidade sobre o local do interface. 
A linha do Oeste também está a ser discutida pelos Presidentes das Câmaras da 
CIMRL. 

• Pinhal do Rei – vai ser feita brevemente uma reunião do Observatório. Aguarda a 

disponibilidade para a vinda do Secretário de Estado, pelo que logo que tenha mais  
informações trá-las-á. 

• Cemitérios – houve uma reunião com o empresário que está a prestar o  serv iço e 

com os serviços da CMMG e estão a ser analisadas as situações. 
• Casa da Marcolina – o contrato já foi denunciado por escrito. 

 
 

 

 
 
A Sr.ª Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia e interrompeu a 
reunião, para um breve intervalo, que decorreu das 16:50 horas às 17:25 horas. 
 
 

 

 

 

 

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

 

 

1. Aprovação da ata n.º 31, da reunião ordinária do dia 28 de outubro de 2019 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Questionei como é que a Sra. Presidente pensa recuperar a elaboração das atas para 
ficarem em dia, conforme determina o regulamento. Neste momento temos dez atas em 
atraso.” 
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78 - Presente a ata n.º 31, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 28 de 
outubro de 2019, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções das Sr.ªs 
Vereadoras Lara Lino e Patrícia Jorge, por não terem estado presentes na reunião. 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 
2. Resumo de Tesouraria do dia 04 de fevereiro de 2020 

 
Assunto retirado da ordem do dia,  
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Questionei qual a razão por que não nos foi enviada a informação sobre o Resumo de 
Tesouraria a 4 de Fevereiro.” 
 
A Sr.ª Presidente explicou que os documentos de 2020 ainda não estão conf igurados 
devido ao fecho do ano de 2019. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

 

 

3. Isenção do pagamento de taxas 
 
79 - O Sport Império Marinhense, solicitou à Câmara Municipal a isenção do pagamento 
das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 

-Licença especial de ruído para comemoração do Carnaval/2020; 
O Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, solicitou à Câmara Municipal a isenção 
do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 
-Licença especial de ruído para realização do desfile de carnaval/2020; 
- Autorização para a utilização das vias públicas para a realização de at ividade s de 
caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal; 

 
A Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande - Igreja do Pilado, solic itou à Câmara 
Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da at ividade a 
seguir elencada: 

-Licença especial de ruído para realização da Festa em Honra de Nossa Senhora da 
Conceição nos dias 30 de abril, 1,2 e 3 de maio de 2020; 
- Licença de instalação e funcionamento de Recintos improvisados; 
- Autorização para a utilização das vias públicas para a realização de at ividades de 
caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal; 
- Publicidade alusiva à festa; 
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- Emissão de parecer para o lançamento de artefactos pirotécnicos. 

 
Presentes as informações nº 6/AF, 7/AF e 8/AF de 5 de fevereiro de 2020, fundamentada de 
facto e de direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento de Taxas do Município da 
Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea a) e b) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e 
Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as Juntas de Freguesia, as  
associações de bombeiros, as fundações, as associações culturais, desportivas e recreativas 
legalmente constituídas, fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e associações de pais 
e encarregados de educação legalmente constituídas e sem fins lucrativos,  com sede no 
concelho da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas no citado Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea a) e b) do nº 3 e n.º 6 do artigo 14.º 
do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera, relativamente às atividades identificadas, isentar o Sport Império Marinhense, 
o Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria e a Fábrica da Igreja Paroquial da 
Marinha Grande - Igreja do Pilado do pagamento das taxas devidas pela emissão das 
licenças especiais de ruído, pela emissão da licença de instalação e funcionamento de 
recintos improvisados, pela autorização para a utilização das vias públicas para a 
realização de atividades de caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o 
trânsito normal, pela emissão da licença de publicidade e pela emissão de parecer 
para o lançamento de artefactos pirotécnicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
4. Criação de posto de cobrança – Balcão Atendimento Municipal descentralizado 
 
80 - Considerando que o artigo 16.º do Regulamento da Estrutura Orgânica Flexível da 
Câmara Municipal da Marinha Grande, atribui à Divisão de Modernização e Capacitação 
(DMC) a competência para gerir e assegurar o relacionamento administrativo com o 
munícipe; 
 
Considerando que por sua vez, o nº 4 do citado artigo e Regulamento, prevê as 
competências do Balcão de Atendimento ao Muníc ipe, doravante designad o de BAM, 
concretamente, assegurar a gestão comercial dos serviços de águas de consumo e de 
saneamento, assegurar a gestão dos procedimentos administrativos e f inanceiros de 
fornecimento de água para consumo humano, de recolha de águas residuais e de recolha e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos, assegurar o atendimento ao munícipe e tramitar os 
processos das áreas de taxas e licenças, espectáculos, entre outras, assim como garantir a 
realização das tarefas inerentes ao licenciamento e/ou registo em matéria de publicidade,  
de ocupação da via pública, elevadores, táxis, ruído e outros não especif icados nem 
particularmente afectos a outros serviços; 
 
Considerando que a Câmara Municipal tem assegurado o atendimento aos Munícipes 
naquela f reguesia, mas apenas no que respeita ao serviço de abastecimento de águas, 
deslocalizando para o efeito um(a) trabalhador(a) do Balcão de Atendimento da Câmara 
Municipal; 
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Considerando que a instalação, em permanência, de um Balcão de Atendimento Municipal 
naquela f reguesia representa uma melhoria na qualidade do serviço prestado aos 
munícipes, nomeadamente, alargando os serviços disponibilizados no âmbito das 
competências do BAM acima identificadas, servindo ainda de experiência pi loto para a 
criação de outros Balcões de Atendimento Municipal descentralizados, nomeadamente,  na 
f reguesia da Moita; 
 
Considerando que a Câmara Municipal pode associar este Balcão de Atendimento 
Municipal ao Espaço do Cidadão que ali irá iniciar as suas funções, partilhando os recursos 
técnicos e materiais; 
 
Considerando que para assegurar o funcionamento do Balcão de Atendimento Municipal na 
Freguesia de Vieira de Leiria, a Câmara Municipal promoveu a mobilidade interna da 
trabalhadora, Teresa Alexandrina Leitão Coutinho; 
 
Considerando que este posto de trabalho implica o manuseamento de valores e assim há 
necessidade de constituir um posto de cobrança e adaptar a responsabilidade inerente ao 
mesmo; 
 
A Câmara Municipal, ao abrigo do no n.º 2 do artigo 81.º da Norma de Controlo 
Interno, delibera autorizar a afectação deste posto de cobrança à trabalhadora Teresa 
Alexandrina Leitão Coutinho com o saldo à sua responsabilidade no valor de 80,00€.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 
5. Aprovação do Projeto de Execução - “INSTALAÇÃO DO BALCÃO ÚNICO DE 
ATENDIMENTO DO IRN I.P. - MARINHA GRANDE” 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Questionei se é apenas o piso 0 ou também vai ao piso 1 e também que zona é afetada que 
tinha sido destinada ao mercado. 
Foram ouvidas as pessoas que para lá vão trabalhar?” 
 
81 - Presente informação n.º MO/01/2020, da Divisão de Gestão do Território, datada de 30 
de janeiro de 2020, que se dá por integralmente reproduzida e f ica anexa, propondo a 
aprovação do projeto de execução relativo à “INSTALAÇÃO DO BALCÃO ÚNICO DE 
ATENDIMENTO DO IRN I.P. - MARINHA GRANDE”, concebido pelo Instituto dos Registos e 
do Notariado, I.P. - Departamento Patrimonial, que visa a ins talação do novo espaço de 
Registos da Marinha Grande em parte da fração “A”, descrito como prédio urbano na C.R.P. 
da Marinha Grande sob o n.º 8027/19710811-A, sob a ocupação de áreas totais de 865 m² e 
de 16 m², respetivamente, em piso térreo e 1º andar do edif ício designado por “Cristal 
Atrium”, sito na Rua das Portas Verdes n.º 2, freguesia e concelho da Marinha Grande.  
 
O presente projeto de execução assegura o cumprimento integral das disposições cont idas 
no Código de Contratos Públicos aprovado pelo Dec.-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro,  
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alterado pelo Dec.-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, assim como o estipulado na Portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de julho, e demais normas técnicas e legislação aplicável em vigor.  
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou todos os elementos constantes do projeto 
de execução apresentado pelo Instituto dos Registos e do Notariado, I .P. (IRN, IP),  e 
delibera aprovar, de acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea f) da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 
6. Req.º nº 1755/19, datado de 21/10/2019 - Proc.º n.º 394/19, datado de 21/10/2019 - 
Sacofilme - Indústria de Sacos e Filmes de Plástico Lda. 
 
82 - Presente pedido com o registo n.º 1755/19, datado de 21/10/2019, relativo a 
licenciamento de alteração e ampliação de edifício destinado a indústria e respetivos muros  
de vedação, sito no lote 14 da zona industrial de Vieira de Leiria,  no prédio reg is tado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 4559 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 4928, da freguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 394/19, com data de entrada de 
21/10/2019, apresentado por Sacofilme - Indústria de Sacos e Filmes de Plástico Lda. ,  
com o NIPC 503 417 920, com sede na Zona Industrial Vieira de Leiria, Lote 14, freguesia de 
Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande, a solicitar a aprovação do respetivo pro jeto 
de arquitetura; 
 
Presente informação técnica, datada de 22/01/2019, que atesta encontrar -se o p rojeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura referente ao pedido de licenciamento de alteração e ampliação 
de edifício destinado a indústria e respetivos muros de vedação, sito no lote 14 da 
zona industrial de Vieira de Leiria, no prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 4559 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 4928, da freguesia de Vieira de Leiria e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 394/19, com data de entrada de 21/10/2019, 
apresentado por Sacofilme - Indústria de Sacos e Filmes de Plástico Lda., com o NIPC 
503 417 920, com sede na Zona Industrial Vieira de Leiria, Lote 14, 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 bom acabamento da obra. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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7. Req.º nº 1994/19, datado de 02/12/2019 - Proc.º n.º 86/19, datado de 11/03/2019 - Maria 
Odete da Silva Grácio 
 
83 - Presente requerimento n.º 1994/19, datado de 2019/12/02, constante do processo 
camarário n.º 86/19, subscrito por Maria Odete da Silva Grácio, com o NIF 201506319, com 
residência em rua da Embra, n.º 76, lugar de Embra, f reguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Legalização, Alteração e 
Ampliação de Moradia Existente”, localizada sobre um prédio urbano, sito na rua da 
Embra, lugar de Embra, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 9983 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo número 15076. 
 
Presente parecer técnico do serviços datado de 2020/01/23, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise do pedido e considerando o parecer técnico que sobre ele 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 “Legalização, Alteração e Ampliação de 
Moradia Existente”, incidente sobre um prédio urbano, sito na rua da Embra, n.º 76,  
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 9983 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
número 15076, com o número de processo 86/19, com data de entrada em 2019/03/11,  
apresentado por Maria Odete da Silva Grácio, com o NIF 201506319, com residência no 
mesmo local. 
 
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. 
 
 
8. Req.º nº 1069/19, datado de 19/06/2019 - Proc.º n.º 529/18, datado de 13/12/2018 - 
Casas & Soluções, Lda. 
 
84 - Presente pedido com o registo n.º 1069/19, datado de 19/06/2019, relativo Ao 
licenciamento da construção de um edifício destinado a armazém, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 12169 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 2348, da freguesia e concelho da Marinha Grande,  a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 529/18, com data de entrada de 13/12/2018, 
apresentado por Casas & Soluções, Lda., com o NIPC 506 136 949, com sede na rua do 
Miradouro, n.º 25, Casal dos Matos, f reguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e 
concelho de Leiria, a solicitar a aprovação do projeto de arquitetura respetivo;   
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Presente informação técnica, datada de 4/02/2019, que atesta encontrar -se o p rojeto de 
arquitetura em condições de ser deferido.  
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera:  
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura referente ao pedido de licenciamento relativo a construção de 
um edifício destinado a armazém, no prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 12169 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 2348, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o 
processo de licenciamento n.º 529/18, com data de entrada de 13/12/2018, apresentado 
por Casas & Soluções, Lda., com o NIPC 506 136 949, com sede na rua do Miradouro, 
n.º 25, Casal dos Matos, freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e concelho de 
Leiria, 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 RJUE;  
2 - Assegurar a execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como 
necessários ao bom acabamento da obra, nomeadamente a pavimentação, de acordo 
com o respetivo projeto de arranjos exteriores, da via pública confinante com a frente 
do terreno.  
 
Delibera igualmente aceitar a cedência, para domínio público municipal,  da área de 
307,00m2, destinados a arruamento.  
 
Delibera, ainda, alertar a sociedade requerente que, aquando da elaboração dos 
projetos da especialidade deverá ser avaliada a necessidade de ampliação do coletor 
de águas residuais domésticas existente na Rua da Quinta da Lagoinha. 
Verificada a necessidade de ampliação do coletor público de águas residuais 
domésticas, deverá apresentar processo autónomo relativo ao licenciamento das 
infra-estruturas públicas e arranjos exteriores, seguindo os pressupostos constantes 
da Portaria n.º 14 do anexo I da Portaria n.º 113/2015 de 22 de abril, ficando o 
deferimento do processo condicionado ao deferimento do respetivo processo 
respeitante às obras de urbanização. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
9. Req.º nº 2111/19, datado de 20/12/2019 - Proc.º n.º 25/18, datado de 01/02/2018 - 
Transportes Leonel Júlio Pereira, Lda 
 
85 - Presente pedido com o registo n.º 2111/19, datado de 20/12/2019, relativo a 
legalização, alteração e ampliação de uma unidade industrial , sita na rua da Zona 
Industrial, Moita, nos prédios registados na Conservatória do Registo Predial de Alcobaç a 
sob os n.º 1122 e 1788, inscritos, respetivamente, na matriz predial urbana sob o art igo n.º 
679 e na matriz predial rústica sob o artigo n.º 700, da freguesia da Moita e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 25/18,  com data de 
entrada de 01/02/2018, apresentado por Transportes Leonel Júl io Pereira, Lda , com o 
NIPC 503 660 272, com sede na rua Central, n.º 41, Cavalinhos, Maceira, Leiria, freguesia  
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de Maceira e concelho de Leiria, cujo projeto de arquitetura foi apro vado em reunião  de 
Câmara de 17/06/2019;  
 
Presente informação técnica, datada de 30/01/2020, que atesta encontrarem-se os pro jetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites.  
 
Presente informação técnica, datada de 04/02/2020, 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, alteração e ampliação de uma unidade industrial, sita na rua da Zona 
Industrial, Moita, nos prédios registados na Conservatória do Registo Predial de 
Alcobaça sob os n.º 1122 e 1788, inscritos, respetivamente, na matriz predial urbana 
sob o artigo n.º 679 e na matriz predial rústica sob o artigo n.º 700, da freguesia da 
Moita e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
25/18, com data de entrada de 01/02/2018, apresentado por Transportes Leonel Júl io 
Pereira, Lda., com o NIPC 503 660 272, com sede na rua Central,  n.º 41,  Caval inhos, 
Maceira, Leiria, freguesia de Maceira 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 – 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 – Deverá solicitar aos serviços de Águas e Saneamento a ligação da rede predial  de 
água e ligações das redes prediais de drenagem de águas residuais domésticas e 
pluviais, às redes públicas de abastecimento de água e de drenagem residuais 
domésticas e pluviais existentes na Rua da Zona Indústria.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
10. Req.º nº 2138/19, datado de 27/12/2019 - Proc.º n.º 275/19, datado de 01/08/2019 - 
Jofimol Investimentos Imobiliários de Leiria, S.A. 
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86 - Presente requerimento n.º 2138/19, datado de 2019/12/27, constante do processo 
camarário n.º 275/19, subscrito por Jofimol Investimentos Imobiliários de Leiria,  S.A. ,  
com o NIPC 503180866, com sede em Quinta dos Parceiros, n.º 1725, lugar de Parceiros,  
f reguesia de Parceiros e Azoia, concelho de Leria, referente ao pedido de licenciamento da 
obra de “Construção de Edifício Habitacional, Anexo e Muros de Vedação”, a incidir 
sobre um prédio rústico, sito na rua do Quingosta, freguesia de Moita, concelho de Marin ha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o número 57 e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 422, dispondo de projeto de arquitetura 
aprovado por deliberação camarária datada de 2019/10/14. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/01/29 referente aos p rojetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão e considerando o parecer técnico que sobre ela recaíu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de Edifício Habitacional, Anexo e Muros de Vedação”, a incidir sobre um prédio 
rústico, sito na rua do Quingosta, freguesia de Moita, concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o número 57 e inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo número 422, com o número de processo 275/19,  
com data de entrada em 2019/08/01, apresentado por Jofimol Investimentos 
Imobiliários de Leiria, S.A., com o NIPC 503180866, com sede em Quinta dos Parceiros, 
n.º 1725, lugar de Parceiros, freguesia de Parceiros e Azoia, concelho de Leria, com os 
seguintes condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente uma gare de estacionamento e passeio públicos, ao longo da frente do 
prédio confinante com a rua do Quingosta, conforme configuração e materiais 
constantes da peça gráfica correspondente à “IMPLANTAÇÃO”, com o número “A02”,  
datada de “Julho 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 1309/19, datado de 
2019/08/01. 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 183,00m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua do Quingosta, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE IMPLANTAÇÃO COTADA E 
ÁREAS DE CEDÊNCIA PERFIL A-A’”, com o número “A03”, datada de “Julho 2019” , 
entregue a coberto do requerimento n.º 1309/19, datado de 2019/08/01, ficando a 
emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão 
emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art.  
76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
11. Req.º nº 2144/19, datado de 30/12/2019 - Proc.º n.º 492/18, datado de 20/11/2018 – 
Esmeraldo Rosa Prudêncio 
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87 - Presente requerimento n.º 2144/19, datado de 2019/12/30, constante do processo 
camarário n.º 492/18, subscrito por Esmeraldo Rosa Prudêncio,  com o NIF 205674127,  
residente em rua Filarmónica Recreativa Amieirinhense, n.º 184, fregues ia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de uma 
moradia unifamiliar e muros de vedação”, incluindo a “Demolição de muro e telheiro”, a 
incidir sobre um prédio rústico, sito na rua Escola da Amieirinha, lugar de Amieirinha, 
f reguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Reg is to Predial de 
Marinha Grande sob o número 14585 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 
10955, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 
2019/09/02. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/01/29, 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 09/09, o pedido de licenciamento da obra “Construção de 
uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, incluindo a “Demolição de muro e 
telheiro”, a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua da Escola, lugar de Amieirinha,  
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 14585 e inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo número 10955, com o número de processo 492/18, com data de entrada em 
2018/11/20, apresentado por Esmeraldo Rosa Prudêncio, com o NIF 205674127, 
residente em rua Filarmónica Recreativa Amieirinhense, n.º 184, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
1. Execução de passeio público na extensão total do prédio confinante com a rua da 
Escola, com a largura de 1,62m. Os materiais a aplicar no passeio deverão ser 
idênticos aos da envolvente, ou seja, lancil de calcário com 0,13m (largura à vista), 
0,20m (altura) e 0,13m (largura da base). Deverá prever a colocação de calçada em 
pedra calcária de 0,05mx0,05mx0,05m. Na execução do passeio, deverá ser 
considerada a colocação de película de plástico preto entre a camada base e a 
almofada de assentamento, de modo a evitar o crescimento de ervas. Deverá ainda 
prever o remate entre o passeio e o pavimento existente em betuminoso. 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 74,79m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua da Escola, conforme configuração constante 
da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação - cedências”, com o número 
“1.0”, datado de “27/06/19”, entregue a coberto do requerimento n.º 1208/19, datado de 
2019/07/16, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial.  
3. O muro de vedação a levar a efeito junto da rua da Escola, deverá ser executado em 
alvenaria, devidamente rebocado e pintado, de acordo com a alínea a) do art.  18.º do 
Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art.  76.º 
do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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12. Req.º nº 2001/19, datado de 03/12/2019 - Proc.º n.º 435/19, datado de 03/12/2019 - 
Pelacerta - Investimentos Imobiliários, Lda. 
 
88 - Presente requerimento n.º 2001/19, datado de 2019/12/03, constante do processo 
camarário n.º 435/19, subscrito por Pelacerta - Investimentos Imobil iários,  Lda. , com o  
NIPC 507064755, com sede em rua Direita, n.º 5, Casal Novo, freguesia de Amor, concelho 
de Leiria, inerente ao pedido de licenciamento de Obras de Urbanização, tendo em v ista 
dotar o prédio rústico sito no lugar de Pedra de Cima, f reguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o  número 
8328 inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo número 6733, da infraestrutura 
de Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas, face ao pedido de licenciamento da 
obra de “Construção de um edifício habitacional com três fogos e muros de vedação”, 
constante do processo camarário n.º 239/18, apresentado por Pelacerta - Investimentos 
Imobiliários, Lda.. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/12/23, a enquadrar devidamente a 
pretensão, garantindo que se encontram reunidas as condições para que a mesma seja 
submetida a deliberação camarária. 
 
Após análise da pretensão, bem como do referido parecer técnico que sobre ela 
recaiu, a Câmara delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do disposto no art. 26.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação - RJUE, o pedido de licenciamento das Obras de 
Urbanização, tendo em vista dotar o prédio rústico sito no lugar de Pedra de Cima, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 8328 inscrito na respetiva matriz predial rústica sob 
o artigo número 6733, da infraestrutura de Rede de Drenagem de Águas Residuais 
Domésticas, face ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de um edifício 
habitacional com três fogos e muros de vedação”, constante do processo camarário 
n.º 239/18, apresentado por Pelacerta - Investimentos Imobiliários, Lda., com o 
condicionalismo da prestação de caução destinada a garantir a boa e regular 
execução das Obras de Urbanização, nos termos do art. 54.º do RJUE, no valor de € 
7.991,14 (sete mil novecentos e noventa e um euros e catorze cêntimos). 
 
Delibera ainda, nos termos do art. 53.º do RJUE, estabelecer um prazo de execução de 
1 mês para a realização das respetivas obras de urbanização. 
 
Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art.  
76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Mais informa que deverá comunicar aos respetivos serviços, o início das obras de 
urbanização a levar a efeito. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
13. Req.º nº 1173/18, datado de 26/06/2018 - Proc.º n.º 239/18, datado de 26/06/2018 - 
Pelacerta - Investimentos Imobiliários, Lda. 
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89 - Presente requerimento n.º 1173/18, datado de 2018/06/26, constante do processo 
camarário n.º 239/18, subscrito por Pelacerta - Investimentos Imobil iários,  Lda. , com o  
NIPC 507064755, com sede em rua Direita, n.º 5, Casal Novo, freguesia de Amor, concelho 
de Leiria, referente ao pedido de licenciamento da obra de construção de “Edifício de 
Habitação Multifamiliar (3 fogos)”, a incidir sobre um prédio rústico,  s ito na rua da Fé à 
Direita, lugar de Pedra de Cima, f reguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 8328 e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo número 6733. 
 
Presente processo camarário n.º 435/19, com data de entrada em 2019/12/03, subscrito por 
Pelacerta - Investimentos Imobiliários, Lda., com o NIPC 507064755, com sede em rua 
Direita, n.º 5, Casal Novo, freguesia de Amor, concelho de Leiria,  referente ao pedido de 
licenciamento das “Obras de Urbanização”, tendo em vista dotar o referido prédio rús tico, 
da inf raestrutura de rede de drenagem de Águas Residuais Domésticas, por forma a 
viabilizar o licenciamento da obra requerida. 
 
Presente parecer técnico do serviços datado de 2020/02/05, 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 “Edifício de Habitação Multifamiliar (3 fogos)”, 
a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua da Fé à Direita, lugar de Pedra de Cima, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 8328 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
número 6733, com os seguintes condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente uma gare de estacionamento e um passeio ao longo da estrema 
confinante com a rua da Fé à Direita, 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 144,34m2, ao 
longo da frente do prédio confinante com a rua da Fé à Direita, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE CEDÊNCIAS PARA O 
DOMÍNIO PÚBLICO”, com o número “01.02” , datada de “ABRIL 2018”, entregue a 
coberto do requerimento n.º 1173/18, datado de 2018/06/26, ficando a emissão da 
Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela 
Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos previstos no n.º 4 do art.  20.º 
do RJUE, deverão apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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14. Req.º nº 129/20, datado de 20/01/2020 - Proc.º n.º 10/20, datado de 20/01/2020 - Maria 
Preciosa Ferreira Gomes Marques 
 
90 - Presente requerimento, com registo de entrada n.º 129/20, datado de 20/01/2020, 
apresentado por Maria Preciosa Ferreira Gomes Marques, com o NIF 229281800 ,  com 
morada em Rua António Matos Bonita, n.º 23, freguesia de Marinha Grande, a solicitar a 
autorização de utilização para o edif ício sito na mesma morada, cuja construção foi 
licenciada no âmbito do processo n.º 956, de 1986, titulada pelo alvará de construção n.º 
141, emitido em 11/02/1988, com alterações aprovadas no âmbito do processo camarário n.º 
1203/2001, tituladas pelo alvará de construção n.º 868/02, emitido em 02/12/2002,  sendo 
que ainda foi identificado o processo de licenciamento de construção de um muro com o  n.º 
1208 de 1987, para o qual foi emitido o alvará de obras n.º 1165 emitido em 15/10/1987. 
 
Presente parecer técnico datado de 03/02/2020, 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 na alínea a) do n.º2 do artigo 64.º do RJUE - Regime Jurídico 
de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12,  na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito na Rua António Matos Bonita,  n.º 23,  
freguesia de Marinha Grande, propriedade de Maria Preciosa Ferreira Gomes Marques, 
com o NIF 229281800, residente na mesma morada, com a seguinte composição: 
 
1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Álvaro Letra 
 
2) Membros suplentes 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Carlos Duarte 
 
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
15. Requalificação dos Blocos L/M de habitação social e dos 36 fogos - Casal de Malta 
– Marinha Grande - CP n.º 11/2019 – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a 
execução da obra. 
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91 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária “VALEIXA, 
L.DA”, para a execução da obra designada por “REQUALIFICAÇÃO DOS BLOCOS L/M DE 
HABITAÇÃO SOCIAL E DOS 36 FOGOS - CASAL DE MALTA – MARINHA GRANDE”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 02PG2020, de 30 de janeiro de 2020, que se dá 
por integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Saúde 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art.  12º,  
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“REQUALIFICAÇÃO DOS BLOCOS L/M DE HABITAÇÃO SOCIAL E DOS 36 FOGOS - 
CASAL DE MALTA – MARINHA GRANDE”, em que é cocontratante a firma “VALEIXA, 
L.DA”, delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra.  
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
16. Reabilitação no espaço público no Bairro Municipal Social de Casal de Malta - CP 
n.º 21/2019 – Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra 
 
92 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela f irma adjudicatária 
“CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA”, para a execução da obra designada por 
“REABILITAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO NO BAIRRO MUNICIPAL SOCIAL DE CASAL DE 
MALTA”. 
 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 03PG2020, de 04 de fevereiro de 2020, que se dá 
por integralmente reproduzida, que atesta a conformidade do Plano de Segurança e Saúde 
apresentado à estrutura estipulada no ponto 2. do art. 11º do Decreto - Lei N.º 273/03, de 29 
de outubro, e às restantes exigências legais aplicáveis. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art.  12º,  
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“REABILITAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO NO BAIRRO MUNICIPAL SOCIAL DE CASAL 
DE MALTA”, em que é cocontratante a firma “CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, L.DA”, 
delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra.  
 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º n.º 2 do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
17. Reabilitação da Rua da Sapinha – Cedência de 3,73m² de terreno do Sr.  Mário de 
Matos Calado 



 

Página 30 de 56 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada nos dias 10 e 
11/02/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
93 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a construção da ciclovia entre a Reabilitação da Rua da Sapinha, foram realizados os 
contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta sequência elaborado a f icha de 
contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para cedênc ia de terreno necessário do 
prédio urbano propriedade de Mário de Matos Calado, NIF 111 377 374,  que confronta a 
Norte com Herdeiros de José Coutinho da Fonseca, a Sul com Idalina Fernanda Matos 
Calado Roque, a Nascente com Rua da Sapinha e a Poente com Herdeiros de José 
Coutinho da Fonseca, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 3243. 
 
O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 3,73m², solicitando que a 
área cedida para domínio público tenha como contrapartida a execução de passeio em troca 
de demolição de muro existente e construção de novo muro em alvenaria rebocada e 
pintada, com pilares para futuras instalações de gradeamento por parte do p roprietário,  
garantindo as entradas existentes e lugar para instalação futura de caixas de contadores de 
água no muro a construir.  
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 3,73m², do prédio urbano de que é proprietário Mário de Matos 
Calado, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 3243, que confronta a Norte com 
Herdeiros de José Coutinho da Fonseca, a Sul com Idalina Fernanda Matos Calado 
Roque, a Nascente com Rua da Sapinha e a Poente com Mário de Matos Calado, para a 
construção da Rua da Sapinha, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se 
à execução de passeio em troca de demolição de muro existente e construção de novo 
muro em alvenaria rebocada e pintada, com pilares para futuras instalações de 
gradeamento por parte do proprietário, garantindo as entradas existentes e lugar para 
instalação futura de caixas de contadores de água no muro a construir, conforme 
consta da ficha de contacto assinada pelo proprietário e pelo Vereador Carlos 
Caetano, e que aqui se dá por reproduzida, devendo o proprietário, na sequência desta 
cedência, promover a atualização da respetiva área junto dos serviços públicos 
competentes. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
18. Reabilitação dos Espaços Exteriores-Escola de Casal de Malta - Concurso público 
n.º 22/2019- Aprovação de trabalhos complementares 
 
94 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com referência I.A. 01/2020 de 07 de janeiro de 2020,  que se dá por 
integralmente reproduzida, relativa à empreitada de “Reabilitação dos Espaços Exteriores -
Escola de Casal de Malta” adjudicada à empresa Franco & Ruben, Construções Lda, na qual 
se propõe: 
 
- a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, a preços acordados,  
no valor de 2.250,00 euros (dois mil duzentos e cinquenta euros), acrescidos de IVA à taxa 
legal; 
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Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e dos artigos 370.º nº2, 373.º, 374.º, 
378.º, todos do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada 
de “Reabilitação dos Espaços Exteriores-Escola de Casal de Malta -Concurso público 
n.º 22/2019”:  
 

a) a aprovação de trabalhos complementares de natureza não prevista, a 
preços    acordados, no valor de 2.250,00 euros (dois mil duzentos e 
cinquenta euros), acrescidos de IVA à taxa legal, nos termos do nº 2 do 
artº 370º do Código dos Contratos Públicos; 

b) A fixação do prazo de execução em 5 dias e a consequente prorrogação do 
prazo de execução inicial da empreitada pelo mesmo período de tempo; 

c) aprovar a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
19. Reabilitação da Rede Viária na Freguesia de Marinha Grande - Concurso público n.º 
34/2019- Deliberação Inicial 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Solicitei que nos fosse enviada a lista das ruas a intervir.” 
 
95 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref .ª RV-20-2019 de 23 de outubro e projeto de execução,  cuja 
coordenação foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território,  composto por p eças 
desenhadas e peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descrit iva e 
justif icativa, caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de 
procedimento, mapa de quantidades e orçamento, plano de gestão de resíduos e Plano de 
Segurança e Saúde referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 271.881,70 euros e o prazo de execução é de 90 dias. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2 e 67.º, n.º 1 e 69º nº 2, todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei  
n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera: 
 

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

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

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

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: 
Engº Rui Vicente (Presidente), Engª Cristina Silva (Vogal), Engª Maria João 
(Secretário) e como suplentes Arqª Isabel Alves e Arqº Miguel Figueiredo. 
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f) delegar a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do procedimento no júri do 
procedimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
20. Alteração do Traçado da Rua da SOPREM- Concurso público n.º 06/2020 – 
Deliberação inicial  
 
Presente a seguinte proposta: 
 

“O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 

 

Presente informação com a ref.ª RV-04-2020 de 27 de janeiro e projeto de execução, cuja coordenação 

foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças desenhadas e peças escritas, 

nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e justificativa, caderno de encargos (cláusulas 

técnicas cláusulas gerais), programa de procedimento, mapa de quantidades  e orçamento, plano de 

gestão de resíduos e Plano de Segurança e Saúde referentes à obra em epígrafe. 

 
O preço base do concurso é de 48.122,00 euros e o prazo de execução é de 30 dias. 

 

A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, alínea b), 36.º, 

n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2 e 67.º, n.º 1 e 69º nº 2, todos do Código dos Contratos Públicos, em 

conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e com o 

artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, delibera: 

 

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

b) escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 

contrato, de acordo com o orçamento que integra o projeto de execução;  

c) autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato; 

d) aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de encargos, 

projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o processo 

administrativo; 

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: Engº Rui 
Vicente (Presidente), Engª Cristina Silva (Vogal), Engª Maria João (Secretário) e como 

suplentes Arqª Isabel Alves e Arqº Miguel Figueiredo. 

f) delegar a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa compreensão e 

interpretação das peças do procedimento no júri do procedimento.” 

 

 

O Sr. Vereador Aurélio Ferreira protestou porque não foi enviada a planta, que gostaria de 
ter discutido, e por isso sugeriu que se retire o ponto, que se envie esse documento e que o 
assunto volte a outra reunião. 
 
A Chefe da Divisão Jurídica e de Apoio, Dr.ª Ana Sousa, que se encontrava na reunião , 
explicou que a aprovação do projeto é da competência da Sr.ª Presidente da Câmara, mas 
aqui o que está em causa é só a abertura do procedimento, que também seria, pelo valor, da 
sua competência, mas vem ao órgão pelo somatório do valor de outras obras similares. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que mesmo assim gostaria de estudar o  projeto,  e 
voltou a sugerir que se retire, para analisar. 
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A Sr.ª Presidente solicitou a presença da Chefe da Divisão de Gestão do Território, Dr. ª 
Inês Marrazes, para explicar o projeto. 
 
Enquanto a Dr.ª Inês Marrazes não chegava avançou-se com a ordem do dia, discutindo-se 
o ponto no final da reunião. 
 
 
21. Instalação do balcão único de atendimento do IRN I.P. - Marinha Grande - Concurso 
público n.º 11/2020. Deliberação inicial  
 
96 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref .ª MO/02/2020 e projeto de execução, cuja coordenação foi 
assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças desenhadas e peças 
escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e justificativa, caderno de 
encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de procedimento, plano de 
segurança e saúde, mapa de quantidades e orçamento, plano de p revenção e gestão de  
resíduos referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 506.000,00 euros (quinhentos e seis mil euros) e o prazo de 
execução é de 5 meses. 
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º 2 , 46-A, n.º 2,  67.º, n.º 1 e 69.º, n.º 2, todos do Código 
dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, delibera: 
 

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

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

c) a não contratação por lotes com os fundamentos constantes da informação 
com a ref.ª MO/02/2020;  

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

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 

f) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: 
Mauro Oliveira (Presidente), Miguel Figueiredo (Vogal), Isabel Alves 
(Secretário) e como suplentes Rui Vicente e Cristina Silva; 

g) delegar a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do procedimento no júri do 
procedimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
22. “Reabilitação dos espaços exteriores - Escola de Casal de Malta - Concurso 
Público nº 22/2019” – Suspensão parcial dos trabalhos. 
 



 

Página 34 de 56 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada nos dias 10 e 
11/02/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Mais um exemplo duma obra atrasada devido ao empreiteiro ter encontrado condições que 
não estavam previstas no caderno de encargos e consequentemente no contrato aprovado 
para a empreitada. 
Estamos a falar na perturbação duma escola em período escolar, em mais dois meses. 
De quem é a responsabilidade pela elaboração do caderno de encargos? quem redige? é da 
responsabilidade da DOT? porque se sucedem este tipo de lapsos? Estas situações são 
repetidas sistematicamente. É caso para perguntar se não existe capac idade interna para 
supervisionar estes cadernos, tem de ser contratado o serviço a uma entidade externa ou se 
contrate alguém habilitado para o efeito.  
Isto assim não pode continuar a acontecer, pois prejudica os munícipes, atrasa as obras e as 
respetivas perturbações, para alem dos custos acrescidos.” 
 
 
97 - Presente informação da DQV, com a ref.ª JJ-2020/01, de 5 de fevereiro de 2020, que se 
dá por integralmente reproduzida, propondo a suspensão parcial da empreitada de 
“Reabilitação dos Espaços Exteriores - Escola de Casal de Malta”, adjudicada à f irma 
“Franco & Ruben Construções, Lda”, devido à necessidade de estudar alterações a introduzir 
ao projeto inicial, relativas a trabalhos de drenagem e de saneamento de solos. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do disposto no 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, no 
artigo 365º, alínea a) e no artigo 297º, alínea a), ambos do Código dos Contratos 
Públicos, no âmbito da empreitada de “REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES - 
ESCOLA DE CASAL DE MALTA”, em que é cocontratante a firma “FRANCO & RUBEN 
CONSTRUÇÕES, LDA”, delibera aprovar a suspensão parcial dos trabalhos, 
nomeadamente dos artigos 2.3.3 e 2.3.5, relativos à pavimentação das áreas de 
circulação situadas entre o espaço de jogo e recreio, localizado a nascente, e o espaço 
de jogos tradicionais, localizado a sul, por um período de 30 dias, com efeitos a partir 
do dia 28 de janeiro de 2020, por “necessidade de estudar alterações a introduzir ao 
projeto” e “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”, respetivamente. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

 

 

23. Isenção de taxas de ingresso na Casa-Museu Afonso Lopes Vieira – Instituto 
Politécnico de Leiria 
 
98 - Presente informação interna I/236/2020, relativa a pedido de isenção de taxas de 
ingresso na Casa-Museu Afonso Lopes Vieira remetido pelo Instituto Politécnico de Leiria,  
com o registo n.º E/925/2020, datado de 23 de janeiro de 2020. A visita será realizada por 
um grupo de alunos da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, no âmbito do curso 
de Tradução e Interpretação Português-Chinês / Chinês-Português, num total de 50 pessoas 
(alunos e professora acompanhante), e encontra-se agendada para 03 de abril de 2020. 
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Considerando que: 
- A alínea e), do n.º 4, do artigo 14.º, do regulamento e tabela de taxas e licenças do 
Município da Marinha Grande define que ficam isentas do pagamento de taxas nos museus 
municipais as visitas organizadas por estabelecimentos de ensino público, com a finalidade 
de estimular o gosto e a apetência pelas áreas históricas e artísticas do concelho, e ainda a 
apreensão de novos conceitos culturais e artísticos. 
Def ine ainda a alínea a), do n.º 5, que as isenções previstas no artigo 14.º carecem de 
formalização de pedido fundamentado e acompanhado, designadamente de fotocópia 
simples de documento comprovativo da natureza jurídica das entidades e da sua f inalidade 
estatutária. 
 
- Em anexo encontra-se cópia dos estatutos do Instituto Politécnico de Leiria pub licados no 
em Despacho Normativo n.º 39/2008, de 21 de julho, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, onde se pode comprovar, no n.º 1 do art.º 1.º dos referidos estatutos,  a 
natureza jurídica da entidade requerente como sendo uma instituição de ensino superior de 
direito público. De acordo com o mesmo número e artigo fica também comprovado que o 
Instituto Politécnico de Leiria tem como f inalidade estatutária “a produção e difusão do 
conhecimento, criação, transmissão e difusão da cultura, da ciência, da tecnologia e das 
artes, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental”. 
 
- Com o documento em anexo está comprovada a natureza jurídica e a f inalidade do Instituto 
Politécnico de Leiria. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande analisou a proposta, que se insere nas suas 
competências próprias atribuídas pelo n.º 6 do art.º 14.º do Regulamento e Tabela de 
Taxas do Município da Marinha Grande, e delibera isentar, ao abrigo do previsto no 
art.º 14.º, n.º 4, alínea e) do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município da 
Marinha Grande, o Instituto Politécnico de Leiria do pagamento da taxas de ingresso 
na Casa-Museu Afonso Lopes Vieira, no dia 03 de abril de 2020, para um total de cerca 
de cinquenta pessoas (alunos e professora acompanhante), da Escola Superior de 
Educação e Ciências Sociais. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
24. Isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro – Agrupamento de Escolas 
Marinha Grande Poente 
 
99 - Presente informação interna I/237/2020, 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/981/2020, datado de 25 de janeiro de 2020. A visita será realizada por 
alunos de Design Industrial, da Escola Secundária Eng.º Acácio Calazans Duarte, e 
encontra-se agendada para o dia 12 de fevereiro 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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Def ine ainda a alínea a), do n.º 5, que as isenções previstas no artigo 14.º carecem de 
formalização de pedido fundamentado e acompanhado, designadamente de fotocópia 
simples de documento comprovativo da natureza jurídica das entidades e da sua 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 
Secundária Eng.º Acácio Calazans Duarte, do pagamento de taxas de ingresso no 
Museu do Vidro, no dia 12 de fevereiro de 2020, para um total de cerca de onze alunos 
e professores acompanhantes. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
 
25. Revogação da minuta de deliberação datada de 09 de dezembro de 2019-ponto 48,  
com a epígrafe: “por motivos de alteração na composição do agregado familiar e fal ta 
de condições de habitabilidade”. 
 
100 - Presente informação n.º 80 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
13 de janeiro de 2020, a propor a revogação da minuta de deliberação camarári a de 09 de 
dezembro do ano transato, com a epígrafe: “por motivos de alteração na composição do 
agregado familiar e falta de condições de habitabilidade” do atual locado onde reside.  
 
Considerando o pedido efetuado pelo inquilino, no que diz respeito a transferência 
habitacional devido à alteração da composição do agregado familiar e que nos termos das 
alíneas 1) do artigo 25.º do Regulamento de atribuição, de gestão e de utilização das 
habitações sociais do Município da Marinha Grande, publicado em Diário da República, 2.ª 
série — N.º 1 — 2 de janeiro de 2018, o inquilino reunia critérios que lhe conferiam o direito à 
transferência de habitação; 
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Considerando que, nos termos da alínea c) do artigo 29.º do já referido Regulamento, 
constitui-se dever e obrigação dos arrendatários efetuar as comunicações e prestar as 
informações, obrigatórias, ao senhorio nos termos da Lei, designadamente as relativas a 
impedimentos, rendimentos auferidos e composição do respetivo agregado familiar, no prazo 
máximo de 30 dias a contar da sua verificação.  
 
Considerando que a alteração da composição do agregado familiar não se efetivou; 
 
Face ao exposto, emerge a necessidade de se revogar a deliberação camarária de 09 de 
dezembro de 2019, tendo em conta que a alteração da composição do agregado familiar não 
se verif icou, invalidando a necessidade de se transferir este agregado familiar para um 
locado de tipologia T4. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, delibera no uso de competência prevista 
na alínea ee) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com 
a alínea a) do n.º 5 do artigo 16.º -A da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua 
redação atual e com o artigo 25.º do Regulamento Municipal de Atribuição e de 
Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, ainda em vigor,  
revogar a minuta de deliberação datada de 09 de dezembro de 2019. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
26. Transferência habitacional do inquilino da atual fração sita na Avenida da 
Liberdade, Bloco M, 4.º drt, para a fração sita na Rua Professor Melo Vieira, Bloco 7, 2.º 
esquerdo, Casal do Malta- Marinha Grande, por motivos de Requalificação urbanística. 
 
101 - Presente informação n.º 161 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, de 21 de 
janeiro de 2020, a propor a transferência habitacional do inquilino em causa, por motivos de 
Requalif icação Urbanística.  
 
Nos termos da alínea a) do artigo 31.º do Regulamento Municipal de Atribuição e de 
Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, constitui-se como dever 
do MMG, realizar obras de manutenção e conservação geral dos edif ícios, nos termos 
previstos no Regime Jurídico da Urbanização e Edif icação, designadamente obras de 
conservação e reabilitação de fachadas, varandas e paredes, de manutenção e preservação 
da rede de água, esgotos e gás, dos circuitos elétricos e outras instalações ou equipamentos 
que façam parte integrante dos edifícios, excluindo-se todas as reparações ou intervenções 
resultantes de comportamentos negligentes e imprudentes, ou atuação danosa dos 
arrendatários, e ainda todas as intervenções que incidam sobre vidros, portas, fechaduras, 
torneiras, persianas ou quaisquer outros mecanismos ou equipamentos pertencentes às 
habitações. 
 
Considerando que nos termos da alínea 2) do artigo 25.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, publicado em 
Diário da República, 2.ª série — N.º 1 — 2 de janeiro de 2018, o inquilino reúne critérios que 
lhe confere o direito à transferência de habitação;  
 
Considerando que os blocos L/M estão em vias de requalificação urbanística;  
 
Considerando a necessidade de realojar os inquilinos;  
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Considerando que existe uma habitação social disponível sita na Rua Professor Melo Vieira, 
Bloco 7, 2.º Esquerdo, Casal do Malta - Marinha Grande, que apresenta as condições 
necessárias de habitabilidade; 
 
Considerando que o inquilino já visitou o locado em questão aceitando o mesmo, nas 
condições em que se encontra, na medida em que se mantém na mesma área geográf ica,  
fator que lhe agrada, visto não dispor de meio de transporte próprio, permitindo a cont ínua 
proximidade dos serviços. 
 
Face ao exposto, somos de propor a transferência habitacional deste agregado familiar para 
a f ração correspondente ao Bloco 7, 2.º Esquerdo, da Rua Professor Melo Vieira - Casal do 
Malta. 
 
Mais se propõe a aprovação da minuta de contrato de arrendamento apoiado e a 
consequente revisão do valor da renda a pagar, nos termos do Reg ime de Arrendamento 
Apoiado e que com base nos rendimentos apresentados será de 29,01€ (vinte e nove euros 
e um cêntimo) mensais, a partir do 1.º dia útil do mês de março, do corrente ano, conforme o  
disposto nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua 
redação atual.  
 
A Câmara analisou a referida informação e, delibera no uso de competência prevista 
na alínea ee) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com 
a alínea a) do n.º 5 do artigo 16.º -A da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua 
redação atual e com o artigo 25.º do Regulamento Municipal de Atribuição e de 
Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, ainda em vigor,  
autorizar a transferência do agregado familiar, do Bloco M, 4.ºdireito,  na Avenida da 
Liberdade, para a fração correspondente ao fogo sito na Rua Professor Melo Vieira, 
Bloco 7, 2.ºEsquerdo. 
 
Mais delibera aprovar a presente minuta de contrato de arrendamento e que o valor de 
renda a aplicar com base nos rendimentos atuais do agregado familiar, no valor de 
29,01€ (vinte e nove euros e um cêntimo), entre em vigor a partir de 1 de março de 
2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
27. Transferência habitacional da inquilina da atual fração sita na Avenida da 
Liberdade, Bloco M, 1.º frente direito para a fração sita na Praceta da Liberdade, Bloco 
3, 1.º esquerdo, Casal do Malta- Marinha Grande, por motivos de falta de condições de 
habitabilidade - Requalificação urbanística. 
 
102 - Presente informação n.º 194 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, de 23 de 
janeiro de 2020, a propor a transferência habitacional da arrendatária em causa, por motivos 
de falta de condições de habitabilidade do atual locado onde reside. 
 
Considerando que nos termos das alíneas 1) e 2) do artigo 25.º do Regulamento de 
atribuição, de gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, 
publicado em Diário da República, 2.ª série — N.º 1 — 2 de janeiro de 2018, a inquilina reúne 
critérios que lhe confere o direito à transferência de habitação;  
 
Considerando que os blocos L/M estão em vias de requalificação urbanística;  
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Considerando a necessidade de realojar os inquilinos;  
 
Considerando que existe uma habitação social disponível s it a na Praceta da Liberdade,  
Bloco 3, 1.º Esquerdo, Casal do Malta - Marinha Grande, que apresenta as condições 
necessárias de habitabilidade; 
 
Considerando por último que a inquilina já visitou o locado em questão aceitando o mesmo, 
como se encontra, na medida em que mantém-se na mesma área geográf ica, da anterior 
residência, permitindo a contínua proximidade dos serviços. 
 
Face ao exposto, somos de propor a transferência habitacional deste agregado familiar para 
a f ração correspondente ao Bloco 3, 1.º Esquerdo, da Praceta da Liberdade - Casal do 
Malta.  
 
Mais se propõe a aprovação da minuta de contrato de arrendamento apoiado. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, delibera no uso de competência prevista 
na alínea ee) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com 
a alínea a) do n.º 5 do artigo 16.º -A da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua 
redação atual e com o artigo 25.º do Regulamento Municipal de Atribuição e de 
Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, ainda em vigor,  
autorizar a transferência do agregado familiar, do Bloco M, 1.º Frente Direito, na 
Avenida da Liberdade, para a fração correspondente ao fogo sito na Praceta da 
Liberdade, Bloco 3, 1.º Esquerdo. 
 
Mais delibera aprovar a presente minuta de contrato de arrendamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
28. Transferência habitacional da inquilina da atual fração sita na Avenida da 
Liberdade, Bloco M, 1.º esq, para a fração sita na Praceta da Liberdade, Bloco 2, 1.º 
esq, Casal do Malta- Marinha Grande, por motivos de falta de condições de 
habitabilidade - Requalificação urbanística. 
 
103 - Presente informação n.º 193 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, de 23 de 
janeiro de 2020, a propor a transferência habitacional da arrendatária em causa, por motivos 
de falta de condições de habitabilidade do atual locado onde reside. 
 
Considerando que nos termos das alíneas 1) e 2) do artigo 25.º do Regulamento de 
atribuição, de gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, 
publicado em Diário da República, 2.ª série — N.º 1 — 2 de janeiro de 2018, a inquilina reúne 
critérios que lhe confere o direito à transferência de habitação;  
 
Considerando que os blocos L/M estão em vias de requalificação urbanística;  
 
Considerando a necessidade de realojar os inquilinos;  
 
Considerando que existe uma habitação social disponível s ita na Praceta da Liberdade,  
Bloco 2, 1.º Esquerdo, Casal do Malta - Marinha Grande, que apresenta as condições 
necessárias de habitabilidade; 
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Considerando por último que Maria já visitou o locado em questão aceitando o mesmo, como 
se encontra, na medida em que até lhe é mais benéfico, uma vez que se mantém na mesma 
área geográfica, da anterior residência, fator que lhe agrada, uma vez que,  não d ispõe de 
meio de transporte próprio, permitindo a contínua proximidade dos serviços. 
 
Face ao exposto, somos de propor a transferência habitacional deste agregado familiar para 
a f ração correspondente ao Bloco 2, 1.º Esquerdo, d a Praceta da Liberdade - Casal do 
Malta.  
 
Mais se propõe a aprovação da minuta de contrato de arrendamento apoiado. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, delibera no uso de competência prevista 
na alínea ee) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com 
a alínea a) do n.º 5 do artigo 16.º -A da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua 
redação atual e com o artigo 25.º do Regulamento Municipal de Atribuição e de 
Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, ainda em vigor,  
autorizar a transferência do agregado familiar, do Bloco M, 1.º Esq, na Avenida da 
Liberdade, para a fração correspondente ao fogo sito na Praceta da Liberdade, Bloco 
2, 1.º Esquerdo. 
 
Mais delibera aprovar a presente minuta de contrato de arrendamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
29. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do 
inquilino residente na Praceta da Liberdade, Bloco 1, 3º drt., Casal de Malta 
 
104 - Presente informação n.º 162/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cid adania, 
datada de 21 de janeiro de 2020, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor 
da renda da habitação em epígrafe, por motivo dealteração de rend imentos do agregado 
familiar.  
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o  
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de f im social e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
def inições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o  valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (435,76€)” 
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Considerando ainda que , no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão 
e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda 
é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando que, ao abrigo da alínea a) do nº2, do artigo 27º, do mencionado regulamento, 
o arrendatário comunicou a alteração dos respetivos rendimentos do agregado familiar. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquil ino e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o 
artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à 
atualização da renda do inquilino residente na fração identificada em epígrafe, sendo o 
valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR Casa DATA 

CONTRATO 

RENDA/20 

(janeiro) 

RENDA/20 

(março) 

 

Praceta da Liberdade 

 

Bloco 1, 3º Drt. 

 

Outubro 2017 

 

50,58€ 

 

39,73€ 

 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014,  de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de março do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
30. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do 
inquilino residente na Rua Júlio Braga Barros, Bloco 5, 2º A, Casal de Malta 
 
105 - Presente informação n.º 2502 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
03 de fevereiro de 2020, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da renda 
da habitação em epígrafe, por motivo de atualização bienal do valor da renda.  
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o  
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de f im social e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
def inições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento  
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mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o  valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando ainda que, no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor.  
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão 
e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda 
é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquil ino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o 
artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à 
atualização da renda do inquilino residente na fração identificada em epígrafe, sendo o 
valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR Casa DATA 

CONTRATO 

RENDA/20 

(fevereiro) 

RENDA/20 

(abril) 

 

Rua Júlio Braga Barros 

 

Bloco 5, 2º A 

 

junho 2017 

 

45,00€ 

 

72,32€ 

 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014,  de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de abril de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
31. Revisão do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do inquilino 
residente na Praceta da Liberdade, Bloco 4, r/c esq., Casal de Malta 
 
106 - Presente informação n.º 283/2020 da Divisão de Desenvolvimento  da Cidadania, 
datada de 04 de fevereiro de 2020, a dar conta da necessidade de proceder à rev isão do 
valor da renda da habitação em epígrafe, por motivo de alteração dos rendimentos do 
agregado familiar.  
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Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o  
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de f im social e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
def inições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o  valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando ainda que, no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor.  
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 e nº2 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de 
gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o  montante 
da renda é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido 
do agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 
de dezembro e revista a pedido do arrendatário nas situações de alteração na composição 
ou nos rendimentos do agregado familiar; 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquil ino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o 
artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à 
revisão da renda do inquilino residente na fração identificada em epígrafe, sendo o 
valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR Casa DATA 

CONTRATO 

RENDA/20 

(fevereiro) 

RENDA/20 

(março) 

 

Praceta da Liberdade 

Bloco 4, R/c 

Esq. 

26 de outubro 

de 1999 

 

123,58€ 

 

69,10€ 

 

 
Mais delibera, que a aplicação da referida renda entre em vigor a partir do 1.º dia úti l  
do mês de março de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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32. Revisão do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da inquil ina 
residente no Bairro Casal de Anja, casa n.º 11, Vieira de Leiria - Marinha Grande. 
 
107 - Presente informação n.º 281 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
04 de fevereiro de 2020, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da renda 
da habitação em epígrafe, por motivo de alteração no rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar. 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o  
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de f im social e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
def inições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o  valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor.  
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão 
e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda 
é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquil ina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o 
artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à 
revisão do valor da renda da inquilina residente na fração identificada em epígrafe, 
sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR CASA DATA 

CONTRATO 

RENDA/20 

(fevereiro) 

RENDA/20 

(abril) 

 

Rua do Bairro - Casal de Anja 

 

 N.º11 

 

01/02/1983 

 

12,87€ 

 

24,23€ 
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Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014,  de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de abril do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
33. Celebração de acordo de regularização de dívida referente à arrendatária, residente 
na Avenida da Liberdade Bloco L, 4º frente direito, Casal de Malta, Marinha Grande 
 
108 - Presente requerimento com o registo de entrada E/461/2020, datado de 09 de janeiro , 
do corrente ano, em nome da inquilina residente no fogo sito na Avenida da Liberdade, bloco 
L, 4.º Frt Dto, a solicitar o pagamento da dívida existente referente a rendas em atraso,  em 
30 prestações mensais. 
 
Presente informação n.º 156 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, de 21 de janeiro 
de 2020, através da qual se expõe a situação da referida arrendatária e as  c ircunstâncias 
que levaram à existência da presente dívida por parte desta, e propõe a celebração de um 
acordo de regularização de dívidas do montante que se encontra por l iquidar, no  valor de 
553,26€, em 30 prestações mensais, a partir de março do corrente ano. 
 
Considerando que a inquilina não reúne, presentemente, condições económicas que lhe 
permitam liquidar integralmente o montante em causa; 
 
Considerando a intenção manifestada pela mesma em liquidar a dívida que tem para com o  
Município da Marinha Grande, no valor de 553,26€ (quinhentos e cinquenta e t rês  euros e 
vinte e seis cêntimos); 
 
Considerando a proposta apresentada para pagamento da dívida, em 30 prestações 
mensais; 
 
Considerando que o Regulamento de Atribuição, de Gestão e de Utilização das Habitações 
Sociais do Município da Marinha Grande estabelece na alínea k), do nº1, do artigo 29.º,  que 
em caso de atraso no pagamento da renda ou acumulação de vários meses em dívida, e de 
forma a evitar a resolução do contrato de arrendamento, possa vir a ser celebrado um acordo 
prestacional, com vista à regularização da dívida. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conjugada com a alínea k) do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento de Atribuição,  
Gestão e Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, 
concordar com o pagamento da dívida, no valor de 553,26€ (quinhentos e cinquenta e 
três euros e vinte e seis cêntimos) em 30 prestações mensais, sendo 29 prestações, 
no valor unitário de 18,40€ (dezoito euros e quarenta cêntimos) e a 30.ª,  no valor de 
19,66€ (dezanove euros e sessenta e seis cêntimos) com entrada em vigor a partir de 
março do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
34. Celebração de acordo de regularização de dívida referente à arrendatária, residente 
na Avenida da Liberdade Bloco L, 2.º frente direito, Casal de Malta, Marinha Grande. 
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109 - Presente requerimento com o registo de entrada E/940/2020, datado de 22 de janeiro , 
do corrente ano, em nome da inquilina residente no fogo sito na Avenida da Liberdade, bloco 
L, 2.º Frt Dto, a solicitar o pagamento da dívida existente referente a rendas em atraso,  em 
12 prestações mensais. 
 
Presente informação n.º 228 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, de 28 de janeiro 
de 2020, através da qual se expõe a situação da referida arrendatária e as  c ircunstâncias 
que levaram à existência da presente dívida por parte desta, e propõe a celebração de um 
acordo de regularização de dívidas do montante que se encontra por l iquidar, no  valor de 
307,62€, em 12 prestações mensais, a partir de março do corrente ano. 
 
Considerando que a inquilina não reúne, presentemente, condições económicas que  lhe 
permitam liquidar integralmente o montante em causa; 
 
Considerando a intenção manifestada pela mesma em liquidar a dívida que tem para com o  
Município da Marinha Grande, no valor de 307,62€ (trezentos e sete euros e sessenta e dois 
cêntimos); 
 
Considerando a proposta apresentada para pagamento da dívida, em 12 prestações 
mensais; 
 
Considerando que a Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual, 
designadamente no nº4, do artigo 20º prevê que, em caso de mora, pode ser celebrado um 
acordo de liquidação de dívida e ainda, de acordo com o Regulamento de Atribuição,  de 
Gestão e de Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande estabelece 
na alínea k) do nº1, do artigo 29.º, que em caso de atraso no pagamento da renda ou 
acumulação de vários meses em dívida, e de forma a ev itar a resolução do contrato de 
arrendamento, possa vir a ser celebrado um acordo prestacional, com vista à regularização 
da dívida. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso de competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conjugada com a alínea k) do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento de Atribuição,  
Gestão e Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande, 
concordar com o pagamento da dívida, no valor de 307,62€ (trezentos e sete euros e 
sessenta e dois cêntimos) em 12 prestações mensais, sendo 11 prestações,  no valor 
unitário de 25,64€ (vinte e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos) e a 12.ª, no valor 
de 25,58€ (vinte e cinco euros e cinquenta e oito cêntimos) com entrada em vigor a 
partir de março do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

 
 
35. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza desportiva 2020 
 
110 - Presente grelha de classif icação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
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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. 
 

 

 
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;  

⚫ 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 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/616/2020 Desporto Associação Cultural e Recreativa da Comeira 
Conclusão da reabilitação das instalações 

da Associação (iniciadas em 2014) 
Infraestruturas 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/13067/2019 Desporto SB Recreio 1º Janeiro 
V Torneio Aberto da Marinha Grande - 

Ténis de Mesa 
Pontual 

E/239/2020 Desporto Clube Atletismo Mónica Rosa 1º Corta Mato Pero Neto Mónica Rosa Pontual 

E/843/2020 Desporto Industrial Desportivo Vieirense 
Torneio de Futebol para crianças dos 5 

aos 10 anos  
Pontual 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/616/2020 Desporto Associação Cultural e Recreativa da Comeira 
Conclusão da reabilitação das instalações 

da Associação (iniciadas em 2014) 
32,3 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/13067/2019 Desporto SB Recreio 1º Janeiro 
V Torneio Aberto da Marinha Grande - 

Ténis de Mesa 
33,8 

E/239/2020 Desporto Clube Atletismo Mónica Rosa 1º Corta Mato Pero Neto Mónica Rosa 26,8 

E/843/2020 Desporto Industrial Desportivo Vieirense 
Torneio de Futebol para crianças dos 5 

aos 10 anos  
29,5 
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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 Patrícia Jorge, 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 c laro 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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36. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2020 - Clube de 
Atletismo Mónica Rosa - “1º Corta Mato Pero Neto Mónica Rosa” 
 
Assunto retirado da ordem do dia. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 
37. Concessão de exploração de estabelecimento de restauração e de bebidas - Centro 
Empresarial - Zona Industrial da Marinha Grande - Abertura de concurso público 
02/2019 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Estes três pontos têm mais uma perola da organização atual deste executivo permanente e 
seu gabinete de apoio. 
Desde quando o Chefe de Gabinete despacha um processo para reunião de Câmara? 
Na ausência da Sr.ª Presidente, e tal como está escrito no próprio documento, só o vice-
presidente ou um vereador, o poderá fazer.  
Deste modo importa que o despacho seja sanado deste vício. Importa ainda que qualquer 
informação ou despacho contenha a data em que o ato é praticado o que não sucede neste. 
Depois de alguma reflexão, vale a pena pensar se afinal não são estes processos que estão 
corretos, ou seja, quem efetivamente manda neste momento na Câmara.” 
 
A Sr.ª Presidente disse que este vício formal vai ser sanado, embora o despacho tenha sido 
feito por sua indicação. 
 
 
111 - Presente informação I/2390/2019, de 20-11-2019, do seguinte teor: 
 
“Na sequência do despacho da Srª. Presidente, datado de 08-07-2019, exarado na 
informação I/1429/2019, de 05-07-2019, do GAEE-Gabinete de Apoio ao Empresário e 
Empreendedorismo e em cumprimento dos e-mail´s do Sr. Chefe de Gabinete da Srª. 
Presidente, que nos foram remetidos em 18-07-2019, 19-07-2019, 02-08-2019 e 21-08-2019, 
foram preparadas todas as peças dos procedimentos pré-contratuais que acompanham a 
presente informação. 
 
O edif ício do Centro Empresarial, localizado na Rua de Portugal, da Zona Industrial da 
Marinha Grande e vocacionado para iniciativas e eventos de “networking” e de apoio e 
dinamização do tecido empresarial local, é composto por diversos gabinetes de trabalho,  
salas de reunião, auditório com capacidade para cerca de 94 lugares sentados, distribuídos 
por dois pisos. 
 
É ainda composto por: 
➢ Área de restaurante, com a área total de 512,37m2, distribuídos pelo rés-do-chão e 1º 

andar, localizando-se neste a área de esplanada com 133,70m2; 
➢ Área de cafetaria/bar, com a área de 111,04m2 e esplanada com 50,40m2; 
➢ Área de atividade física/lazer, com a área de cerca de 357,33m2. 
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Estes espaços destinam-se a conferir à função do Centro Empresarial,  uma capacidade 
acrescida de atratividade, através da prestação de serviços complementares e de apoio às 
empresas instaladas na Zona Industrial da Marinha Grande e/ou às que venham a utilizar ou 
a desenvolver atividades temporárias ou duradouras no edifício em causa. 
 
Assim e considerando que: 
 
1. Esta Câmara Municipal não dispõe de conhecimentos, e não dispõe de meios nem de 

aptidões para assumir a gestão direta daqueles três estabelecimentos; 
2. Através de procedimentos concorrenciais será possível obter no mercado, propostas de 

exploração dos estabelecimentos, mediante a fixação de condições que salvaguardem o 
interesse público e que garantam o funcionamento dos mesmos com qualidade, 
ef iciência e comodidade; 

3. Face à inexistência de quaisquer equipamentos naqueles espaços, necessários e 
imprescindíveis às atividades a que os mesmos se destinam, pode e deve ser 
concedido um período de carência, durante o qual não será devido o  pagamento da 
renda;  

4. Pode ainda, ser criado um incentivo à criação de postos de trabalho, através da 
possibilidade de redução de 25% sobre o valor da renda, mensal, no caso de criação e 
manutenção de dois novos postos de trabalho, 

 
Propõe-se que a Câmara Municipal coloque a concessão daqueles espaços à concorrênc ia,  
através dos necessários procedimentos de contratação pública - concurso público - de 
harmonia com o previsto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 21.º, n.º 1, alínea a),  36.º, n.º  1,  
38.º, 40.º, n.º 1 alínea c) e n.º 2, 67.º, n.º 1 e 130.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos  
Públicos, e do art.º 33.º, n.º 1, alíneas g) e ee), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro , na 
sua redação mais atual.” 
 
Presente informação de 11/12/2019, do Sr. Chefe de Gabinete da Srª. Presidente, que visou 
dar resposta às questões suscitadas pelos Srs. Vereadores na reunião camarária de 25 -11-
2019 e no rosto da qual a Srª. Presidente exarou despacho de 26-12-2019, determinando a 
retif icação das minutas das propostas de deliberação. 
 
A Câmara Municipal apreciou e considerando: 
 
➢ Que valor base da renda a pagar pela concessão (500,00€/mês) mantém -se igual 

ao que havia sido fixado em idêntico procedimento de 2014, em que o ambiente 
sócio-económico era mais desfavorável, tendo sido objeto de comparação com 
outros procedimentos de concessão idênticos, de outros municípios e de outras 
entidades públicas, consultados no portal Base, alguns deles com valores de 
referência superiores.  

➢ Que a concessão de um período de carência de seis meses no pagamento da 
renda, associado ainda à possibilidade de redução de 25% do valor da renda 
mensal, em caso de criação e manutenção de dois postos de trabalho, são 
incentivos relevantes nesta conjuntura,  

 
Delibera, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 21.º, n.º 1, al ínea a),  
36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º 1 alínea c) e n.º 2, 67.º, n.º 1 e 130.º n.º 1, todos do Código dos 
Contratos Públicos, e do art.º 33.º, n.º 1, alíneas g) e ee), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação mais atual: 
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a) Tomar a decisão de contratar; 
b) Escolher o procedimento de concurso público; 
c) Aprovar as peças do procedimento (Programa de Procedimento, Caderno de 

Encargos e Anúncio), que passam a integrar o processo administrativo; 
d) Publicitar o procedimento no Diário da República; 
e) Designar o júri que conduzirá o procedimento, com terá a seguinte composição;  

➢ Membros efetivos: Drª. Fernanda Oliveira, que preside, Drª. Vânia Santos e 
Arqtº. Miguel Figueiredo 

➢ Membros suplentes: Drª Alexandra Gonçalves e Drª. Ana Cristina Simões 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
38. Concessão de exploração de estabelecimento de bebidas - Centro Empresarial - 
Zona Industrial da Marinha Grande - Abertura de concurso público 03/2019 
 
112 - Presente informação I/2390/2019, de 20-11-2019, do seguinte teor: 
 
“Na sequência do despacho da Srª. Presidente, datado de 08-07-2019, exarado na 
informação I/1429/2019, de 05-07-2019, do GAEE-Gabinete de Apoio ao Empresário e 
Empreendedorismo e em cumprimento dos e-mail´s do Sr. Chefe de Gabinete da Srª. 
Presidente, que nos foram remetidos em 18-07-2019, 19-07-2019, 02-08-2019 e 21-08-2019, 
foram preparadas todas as peças dos procedimentos pré-contratuais que acompanham a 
presente informação. 
 
O edif ício do Centro Empresarial, localizado na Rua de Portugal, da Zona Indust rial da 
Marinha Grande e vocacionado para iniciativas e eventos de “networking” e de apoio e 
dinamização do tecido empresarial local, é composto por diversos gabinetes de trabalho,  
salas de reunião, auditório com capacidade para cerca de 94 lugares sentados, distribuídos 
por dois pisos. 
 
É ainda composto por: 
➢ Área de restaurante, com a área total de 512,37m2, distribuídos pelo rés-do-chão e 1º 

andar, localizando-se neste a área de esplanada com 133,70m2; 
➢ Área de cafetaria/bar, com a área de 111,04m2 e esplanada com 50,40m2; 
➢ Área de atividade física/lazer, com a área de cerca de 357,33m2. 
 
Estes espaços destinam-se a conferir à função do Centro Empresarial,  uma capacidade 
acrescida de atratividade, através da prestação de serviços complementares e de apoio às  
empresas instaladas na Zona Industrial da Marinha Grande e/ou às que venham a utilizar ou 
a desenvolver atividades temporárias ou duradouras no edifício em causa. 
Assim e considerando que: 
 

1. Esta Câmara Municipal não dispõe de conhecimentos, e não dispõe d e meios nem 
de aptidões para assumir a gestão direta daqueles três estabelecimentos; 

2. Através de procedimentos concorrenciais será possível obter no mercado, propostas 
de exploração dos estabelecimentos, mediante a f ixação de condições que 
salvaguardem o interesse público e que garantam o funcionamento dos mesmos 
com qualidade, eficiência e comodidade; 

3. Face à inexistência de quaisquer equipamentos naqueles espaços, necessários  e 
imprescindíveis às atividades a que os mesmos se destinam, pode e deve ser 
concedido um período de carência, durante o qual não será devido o pagamento da 
renda;  
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4. Pode ainda, ser criado um incentivo à criação de postos de t rabalho, at ravés da 
possibilidade de redução de 25% sobre o valor da renda, mensal, no caso de criação 
e manutenção de dois novos postos de trabalho, 

 
Propõe-se que a Câmara Municipal coloque a concessão daqueles espaços à concorrênc ia,  
através dos necessários procedimentos de contratação pública - concurso público - de 
harmonia com o previsto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 21.º, n.º 1, alínea a),  36.º, n.º  1,  
38.º, 40.º, n.º 1 alínea c) e n.º 2, 67.º, n.º 1 e 130.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos  
Públicos, e do art.º 33.º, n.º 1, alíneas g) e ee), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro , na 
sua redação mais atual.” 
 
Presente informação de 11/12/2019, do Sr. Chefe de Gabinete da Srª. Presidente, que visou 
dar resposta às questões suscitadas pelos Srs. Vereadores na reunião camarária de 25 -11-
2019 e no rosto da qual a Srª. Presidente exarou despacho de 26-12-2019, determinando a 
retif icação das minutas das propostas de deliberação. 
 
A Câmara Municipal apreciou e considerando: 
 
➢ Que valor base da renda a pagar pela concessão (300,00€/mês) foi objeto de 

comparação com outros procedimentos de concessão idênticos, de outros 
municípios e de outras entidades públicas, consultados no portal Base, alguns 
deles com valores de referência superiores.  

➢ Que esse valor, associado à concessão de um período de carência de seis meses 
no pagamento da renda e ainda à possibilidade de redução de 25% do valor da 
renda mensal, em caso de criação e manutenção de dois postos de trabalho, são 
incentivos relevantes nesta atual conjuntura sócio-económica, 

 
Delibera, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 21.º, n.º 1, al íne a a),  
36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º 1 alínea c) e n.º 2, 67.º, n.º 1 e 130.º n.º 1, todos do Código dos 
Contratos Públicos, e do art.º 33.º, n.º 1, alíneas g) e ee), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação mais atual: 
 

a) Tomar a decisão de contratar; 
b) Escolher o procedimento de concurso público; 
c) Aprovar as peças do procedimento (Programa de Procedimento, Caderno de 

Encargos e Anúncio), que passam a integrar o processo administrativo; 
d) Publicitar o procedimento no Diário da República; 
e) Designar o júri que conduzirá o procedimento, com terá a seguinte 

composição;  
➢ Membros efetivos: Drª. Fernanda Oliveira, que preside, Drª. Vânia Santos e 

Arqtº. Miguel Figueiredo 
➢ Membros suplentes: Drª Alexandra Gonçalves e Drª. Ana Cristina Simões 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
39. Concessão de exploração de espaço destinado à prestação de serviços 
desportivos na área da manutenção da condição física - Centro Empresarial - Zona 
Industrial da Marinha Grande - Abertura de concurso público - CP 04/2019 
 
113 - Presente informação I/2390/2019, de 20-11-2019, do seguinte teor: 
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“Na sequência do despacho da Srª.  Presidente, datado de 08-07-2019, exarado na 
informação I/1429/2019, de 05-07-2019, do GAEE-Gabinete de Apoio ao Empresário e 
Empreendedorismo e em cumprimento dos e-mail´s do Sr. Chefe de Gabinete da Srª. 
Presidente, que nos foram remetidos em 18-07-2019, 19-07-2019, 02-08-2019 e 21-08-2019, 
foram preparadas todas as peças dos procedimentos pré-contratuais que acompanham a 
presente informação. 
 
O edif ício do Centro Empresarial, localizado na Rua de Portugal, da Zona Industrial da 
Marinha Grande e vocacionado para iniciativas e eventos de “networking” e de apoio e 
dinamização do tecido empresarial local, é composto por diversos gabinetes de  trabalho,  
salas de reunião, auditório com capacidade para cerca de 94 lugares sentados, distribuídos 
por dois pisos. 
 
É ainda composto por: 
➢ Área de restaurante, com a área total de 512,37m2, distribuídos pelo rés-do-chão e 1º 

andar, localizando-se neste a área de esplanada com 133,70m2; 
➢ Área de cafetaria/bar, com a área de 111,04m2 e esplanada com 50,40m2; 
➢ Área de atividade física/lazer, com a área de cerca de 357,33m2. 
 
Estes espaços destinam-se a conferir à função do Centro Empresarial,  uma capacidade 
acrescida de atratividade, através da prestação de serviços complementares e de apoio às 
empresas instaladas na Zona Industrial da Marinha Grande e/ou às que venham a utilizar ou 
a desenvolver atividades temporárias ou duradouras no edifício em causa. 
 
Assim e considerando que: 
 

1. Esta Câmara Municipal não dispõe de conhecimentos, e não dispõe de meios nem 
de aptidões para assumir a gestão direta daqueles três estabelecimentos; 

2. Através de procedimentos concorrenciais será possível obter no mercado, propostas 
de exploração dos estabelecimentos, mediante a f ixação de condições que 
salvaguardem o interesse público e que garantam o funcionamento dos mesmos 
com qualidade, eficiência e comodidade; 

3. Face à inexistência de quaisquer equipamentos naqueles espaços, necessários  e 
imprescindíveis às atividades a que os mesmos se destinam, pode e deve ser 
concedido um período de carência, durante o qual não será devido o pagamento da 
renda;  

4. Pode ainda, ser criado um incentivo à criação de postos de t rabalho, at ravés da 
possibilidade de redução de 25% sobre o valor da renda, mensal, no caso de criação 
e manutenção de dois novos postos de trabalho, 

 
Propõe-se que a Câmara Municipal coloque a concessão daqueles espaços à concorrênc ia,  
através dos necessários procedimentos de contratação pública - concurso público - de 
harmonia com o previsto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 21.º, n.º 1, alínea  a),  36.º, n.º  1,  
38.º, 40.º, n.º 1 alínea c) e n.º 2, 67.º, n.º 1 e 130.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos  
Públicos, e do art.º 33.º, n.º 1, alíneas g) e ee), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro , na 
sua redação mais atual.” 
 
Presente informação de 11/12/2019, do Sr. Chefe de Gabinete da Srª. Presidente, que visou 
dar resposta às questões suscitadas pelos Srs. Vereadores na reunião camarária de 25-11-
2019 e no rosto da qual a Srª. Presidente exarou despacho de 26-12-2019, determinando a 
retif icação das minutas das propostas de deliberação. 
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A Câmara Municipal apreciou e considerando: 
 
➢ Que valor base da renda a pagar pela concessão (400,00€/mês), associado à 

concessão de um período de carência de seis meses no pagamento da renda e 
ainda à possibilidade de redução de 25% do valor da renda mensal,  em caso de 
criação e manutenção de dois postos de trabalho, são incentivos relevantes nesta 
atual conjuntura,  

 
Delibera, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 21.º, n.º 1, al ínea a),  
36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º 1 alínea c) e n.º 2, 67.º, n.º 1 e 130.º n.º 1, todos do Código dos 
Contratos Públicos, e do art.º 33.º, n.º 1, alíneas g) e ee), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação mais atual: 
 

a) Tomar a decisão de contratar; 
b) Escolher o procedimento de concurso público; 
c) Aprovar as peças do procedimento (Programa de Procedimento, Caderno de 

Encargos e Anúncio), que passam a integrar o processo administrativo; 
d) Publicitar o procedimento no Diário da República; 
e) Designar o júri que conduzirá o procedimento, com terá a seguinte 

composição;  
➢ Membros efetivos: Drª. Fernanda Oliveira, que preside, Drª. Vânia Santos e 

Arqtº. Miguel Figueiredo  
➢ Membros suplentes: Drª Alexandra Gonçalves e Drª. Ana Cristina Simões 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
40. Projeto de Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos - 
Consulta pública 
 
114 - Esta Câmara Municipal, por sua deliberação tomada em reunião de 8 de abril de 2019,  
deu início ao procedimento de elaboração do Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de 
Limpeza de Terrenos. 
 
O prazo de 10 dias f ixado naquela deliberação decorreu entre 12 e 29 de abril de 2019, 
conforme edital n.º 12/DMC/2019, af ixado nos lugares habituais e publicitado no sítio 
institucional do Município em 11-04-2019, em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 98.º 
do CPA-Código do procedimento Administrativo, não tendo sido constituídos interessados 
nem apresentados quaisquer contributos. 
 
Consequentemente, o projeto de texto regulamentar foi preparado pelo Gabinete Municipal 
de Proteção Civil e pela Divisão Jurídica e de Apoio, no respeito pelas normas legais 
aplicáveis, impondo-se agora a sua apreciação e submissão a consulta pública, nos termos 
do previsto no n.º 1 do art.º 101.º do mesmo CPA, tendo em vista a reco lha de sugestões 
relativamente ao seu conteúdo. 
 
A Câmara Municipal apreciou e delibera, nos termos do artigo 101.º, n.º 1,  do Código 
do Procedimento Administrativo, submeter a consulta pública o projeto de 
Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos, pelo prazo de 30 
dias, seguindo-se os trâmites legais aplicáveis e previstos no referido CPA. 
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A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 

 

 

20. Alteração do Traçado da Rua da SOPREM- Concurso público n.º 06/2020 – 
Deliberação inicial  
 
Terminada a ordem do dia, regressou-se novamente à discussão do ponto 20, quando já se 
encontrava presente a Chefe da Divisão de Gestão do Território, Dr.ª Inês Marrazes, que, 
em face da planta, prestou todos os esclarecimentos solicitados pelos  Srs. Vereadores , 
nomeadamente sobre as áreas abrangidas e a possibilidade de continuação do arruamento. 
 
Apesar desta discussão, o Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que continua a querer receber 
os documentos. 

 
Assim sendo, e pós acerto entre todos os Srs. Vereadores, a Sr.ª Presidente disse que 
iam ser enviados os documentos e anunciou então a continuação desta reunião 
amanhã, dia 11/02/2020, às 18:00 horas, para análise e votação do ponto 20, pelo que a 
reunião foi interrompida às 18:45 horas. 
 

 
 

 

 

No dia 11 de fevereiro de 2020, pelas 18:00 horas, foi retomada a reunião, com a 
presença de todos os Srs. Vereadores presentes na primeira parte da reunião. 
 
 
20. Alteração do Traçado da Rua da SOPREM- Concurso público n.º 06/2020 – 
Deliberação inicial  
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Dado que não nos foi enviada a planta do novo traçado, que se propõe aqui discutir, 
pedimos para que nos explicassem qual vai ser o novo traçado. 
Lamentámos que esta alteração não seja feita na totalidade de toda aquela área, desde a 
continuação da Rua da Indústria até ao Largo da Estação. 
Após nos ter sido confirmado que este novo traçado não impede que, no futuro, seja criada 
uma nova infraestrutura naquele espaço, aceitámos aprovar.” 
 
115 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref .ª RV-04-2020 de 27 de janeiro e projeto de execução,  cuja 
coordenação foi assegurada pela Divisão de Gestão do Território,  composto por peças 
desenhadas e peças escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descrit iva e 
justif icativa, caderno de encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de 
procedimento, mapa de quantidades e orçamento, plano de gestão de resíduos e Plano de 
Segurança e Saúde referentes à obra em epígrafe. 
 
O preço base do concurso é de 48.122,00 euros e o prazo de execução é de 30 dias. 
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A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2 e 67.º, n.º 1 e 69º nº 2, todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei  
n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera: 
 

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

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

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

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo; 

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: 
Engº Rui Vicente (Presidente), Engª Cristina Silva (Vogal), Engª Maria João 
(Secretário) e como suplentes Arqª Isabel Alves e Arqº Miguel Figueiredo. 

f) delegar a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do procedimento no júri do 
procedimento. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião pelas 19:10 horas do dia 
11/02/2020. 

 
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, 

 
 

 
 
 
  


