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Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 
• 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 Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro comunicou em 24/02/2020,  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. Mário Rui de Oliveira Matos – pretende falar sobre o pedido de alteração da entrada 
para a casa de banho da habitação social sita no Bairro do Camarnal, n.º  11, e também 
sobre a colocação da pedra na sepultura, que se encontra partida. 
 

2. Sr. Virgílio de Oliveira Matos – pretende falar sobre as campas do cemitério. 
 
3. Sr. Fernando Ramos Inácio Almeida – pretende falar sobre o  cemitério da Marinha 
Grande. 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
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ORDEM DO DIA 
 
 
 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Aprovação da ata n.º 32, da reunião ordinária do dia 11 de novembro de 2019 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

2. Aprovação do projeto de execução - “REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÓNICA E 
ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL” 
3. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS TRUTAS - FASE 3 – P.A. n.º 13/2019 - 
Aprovação de projeto de execução 
4. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS TRUTAS - FASE 4 – P.A. n.º 13/2019 - 
Aprovação de projeto de execução 
5. Pedido para colocação de um sinal de estacionamento de cargas e descargas na Rua 
Dadores Benévolos de Sangue - Marinha Grande 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

6. Req.º nº 179/20, datado de 29/01/2020 - Proc.º n.º 32/20, datado de 02/05/2020 - 
Metalcobre - Comercialização de Metais Lda. 
7. Req.º nº 1821/19, datado de 04/11/2019 - Proc.º n.º 152/19, datado de 24/04/2019 - 
António José Teixeira Coelho e Marta Alexandra Marques Gaspar Coelho 
8. Req.º nº 1522/19, datado de 11/09/2019 - Proc.º n.º 473/16, datado de 10/11/2016 - 
Orlando Manuel Fernandes Duarte, Manuel Duarte Grácio e Lúcia Maria Fernandes Duarte 
9. Req.º nº 162/20, datado de 24/01/2020 - Proc.º n.º 19/20, datado de 24/01/2020 - Carlos 
António Soares Freire 
10. Req.º nº 215/20, datado de 05/02/2020 - Proc.º n.º 521/18, datado de 05/12/201 - José 
Fernandes Pires Vieira e Deolinda Monteiro Pereira Vieira 
11. Req.º nº 173/20, datado de 28/01/2020 - Proc.º n.º 79/19, datado de 01/03/2019 - 
Tecblue - Investimentos Turísticos Lda. 
12. Req.º nº 65/20, datado de 16/01/2020 - Proc.º n.º 164/17, datado de 26/04/2017 - Álvaro 
Paulo Lopes Carvalho 
13. Req.º nº 220/20, datado de 06/02/2020 - Proc.º n.º 122/19, datado de 02/04/2019 - 
Plastimago - Transformadora de Plásticos Lda. 
14. Req.º nº 223/20, datado de 06/02/2020 - Proc.º n.º 196/19, datado de 03/06/2019 - 
Primebiz - Unipessoal, Lda. 
15. Req.º nº 226/20, datado de 07/02/2020 - Proc.º n.º 526/18, datado de 10/12/2018 - Rui 
Miguel Justino Ribeiro e Sophie Camille Madeleine Telier Justino Ribeiro 
16. Req.º nº 218/19, datado de 30/12/2019 - Proc.º n.º 279/18, datado de 13/07/2018 - Tiago 
Lopes Mota 
17. Req.º nº 161/20, datado de 24/01/2020 - Proc.º n.º 233/19, datado de 01/07/2019 - Alex 
Clement Robberecht e Bhadrani Pandithage 
18. Req.º nº 153/20, datado de 24/01/2020 - Proc.º n.º 193/19, datado de 31/05/2019 - Maria 
Edite Alves Monteiro 
19. Req.º nº 193/20, datado de 03/02/2020 - Proc.º n.º 346/19, datado de 17/09/2019 - 
Arménio Gonçalves Fortunato e Bettina Alter Fortunato 
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20. Req.º nº 1698/19, datado de 10/10/2019 e Req.º nº 2125/19, datado de 23/12/2019 - 
Proc.º n.º 377/19, datado de 10/10/2019 - Tecnif reza Indústria Moldes S.A. 
21. Req.º nº 1645/19, datado de 02/10/2019 - Proc.º n.º 531/18, datado de 17/12/2018 - 
Joaquim Jesus Duarte 
22. Req.º nº 212/20, datado de 05/02/2020 - Proc.º n.º 183/19, datado de 23/05/2019 - Hilário 
Gaspar Carvalho e Jéssica Brites Moreira 
23. Req.º nº 2057/19 datado de 12/12/2019 - Proc.º n.º 761/2019, datado de 12/12/2019 - 
Amélia Santos da Silva Rodrigues e Maria Helena Santos da Silva Inês 
24. Req.º nº 155/20, datado de 24/01/2020 - Proc.º n.º 16/20, datado de 24/01/2020 – 
Deolinda Rosa – Cabeça de Casal da herança de 
25. Req.º nº 148/20, datado de 23/01/2020 - Proc.º n.º 14/20, datado de 23/01/2020 - Susana 
Margarida Gomes Calado 
26. Req.º nº 1376/19, datado de 13/08/2019 - Proc.º n.º 288/19, datado de 13/08/2019 - Júlia 
da Encarnação – Cabeça de Casal da Herança de 
27. Req.º nº 385/19, datado de 25/02/2019 - Proc.º n.º 67/19, datado de 25/02/2019 - Maria 
Celeste das Neves Carvalheiro 
28. Req.º nº 185/20, datado de 30/01/2020 - Proc.º n.º 24/20, datado de 30/01/2020 - 
Maricordeiro - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. 
29. Req.º nº 227/20, datado de 07/02/2020 - Proc.º n.º 1534/99, datado de 15/12/1999 - 
Paulo Jorge Ascenso Marques e Alexandra Paula Dinis da Silva 
30. Req.º nº 225/20, datado de 07/02/2020 - Proc.º n.º 420/18, datado de 04/10/2018 - 
Aurinda de Assunção Martins Afonso Morais - Cabeça de Casal da Herança de 
31. Req.º nº 170/20, datado de 28/01/2020 - Proc.º n.º 813/05, datado de 21/11/2005 - 
Gracinda Ferreira Mateus 
32. Req.º nº 180/20, datado de 29/01/2020 - Proc.º n.º 22/20, datado de 29/01/2020 - Júlia 
Pedrosa Dinis - Cabeça de Casal da Herança de 
33. Req.º nº 275/20, datado de 27/02/2020 - Proc.º n.º 489/18, datado de 15/11/2018 - 
Sossego do Avozinho, Lda. 
34. Req.º nº 284/20, datado de 18/02/2020 - Proc.º n.º 523/18, datado de 07/12/2018 - Nau 
Frágil - Bar, Unipessoal, Lda. 
35. Req.º nº 303/20, datado de 20/02/2020 - Proc.º n.º 524/18, datado de 07/12/2018 – 
Summercravel, Lda. 
36. E/706/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - EDP, S.A. 
37. Adenda a dois contratos de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho da 
Marinha Grande 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

38. “Requalif icação da Adutora dos Picotes – S. Pedro de Moel - CP n.º 33/2019 – 

Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
39. Obra de Urbanização do Loteamento de Casal do Malta Arruamento B - Marinha Grande 
– Cedência de 227,40m² do terreno da Srª Isabel Dolores Correia Fortunato Monteiro 
40. Obra de Urbanização do Loteamento de Casal do Malta Arruamento B - Marinha Grande 
– Cedência de 225,20m² do terreno da Srª Lisene da Silva Barbosa Fortunato 
41. Obra de Urbanização do Loteamento de Casal do Malta Arruamento B - Marinha Grande 
– Cedência de 318,10m² de terreno integrado na Herança de João Inácio da Silva 
42. Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira – Cedência de passagem de coletor 
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43. Requalif icação Arquitetónica e Energética do Edifício da Biblioteca Municipal - Concurso 
público n.º 10/2020- Deliberação Inicial 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

44. Isenção do pagamento de taxas 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

45. Casa da Cultura Teatro Stephens | Pedido de cedência da Escola Pátio d a Inês – 2 de 
abril de 2020 
46. Isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro – Agrupamento de Escolas Marinha 
Grande Poente 
47. Fundos de caixa do Museu do Vidro e Casa da Cultura 
48. Proposta de fixação de preços de artigos para venda na loja do Museu do Vidro 
49. Proposta de fixação de preços de bilhetes para espetáculos a decorrer em 2020 na Casa 
da Cultura Teatro Stephens 
50. Anteprojeto de Regulamento Municipal de Apoio às Associações de Cultura, Recreio e/ou 
Desporto- RMAA - Consulta pública. 
 

PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

51. Transferência habitacional da inquilina da atual fração sita na Avenida da Liberdade, 
Bloco M, 1.º frente esquerdo para a fração sita na Rua Adriano Marques Nobre, casa n.º 6,  
Lote 21, Camarnal- Marinha Grande, por motivos de falta de condições de hab itabilidade - 
Requalif icação urbanística. 
52. Anteprojeto de Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais -RMAIS - 
Consulta pública. 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

53. Anteprojeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto Federado RMADF - 
Consulta pública. 
 

 

 

  

 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
1. Sr. Mário Rui de Oliveira Matos – inscreveu-se para falar sobre o pedido de alteração 
da entrada para a casa de banho da habitação social sita no Bairro do Camarnal, n.º  11,  e 
também sobre a colocação da pedra na sepultura, que se encontra partida. 
Referiu que a cadeira de rodas em que o seu irmão se encontrava não entrava na casa de 
banho. Demorou 3 meses desde que pediu e há 2 semanas o seu irmão faleceu. Foi 
sepultado, a pedra da campa foi retirada, não sabiam onde estava, e foram encontrá-la junto 
ao muro, partida, tendo sido informados que para a colocar teriam de pagar 60€. 
Pretende esclarecimentos sobre estas questões. 
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2. Sr. Virgílio de Oliveira Matos – inscreveu-se também para falar sobre as campas do 
cemitério e para mostrar a sua revolta perante a situação que ali se passa. Aproveitam -se 
das f ragilidades das pessoas e a atual empresa não concluiu o trabalho. O que se passa? 
É irmão do Sr. Mário Matos, a situação é a mesma, e pretende saber o que a CMMG tem a 
dizer sobre ela. 
 
 
3. Sr. Fernando Ramos Inácio Almeida – também se inscreveu para falar sobre o 
cemitério da Marinha Grande. 
Referiu que já aqui esteve no mês passado a falar sobre os cemitérios,  e apercebeu -se 
agora que a situação está na mesma.  
Pergunta: quem assume a responsabilidade pelos estragos que estão a ser feitos nas 
campas? A lei diz que a CMMG é responsável pelos cemitérios, por isso vem aqui.  
Já pediu há mais de um mês e meio uma reunião com o Vereador. Ainda não teve resposta. 
Se não tiver dentro de 15 dias tomará outras medidas. 
 
 
Terminadas as intervenções, a Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos 
Caetano, que respondeu o seguinte: 
 
• Sr. Mário Matos e Sr. Virgílio Matos – vai responder em conjunto. 

Sobre a casa informou que a Câmara faz intervenções regulares para alt erações nas 
habitações sociais. A Sr.ª vereadora Célia depois poderá dar mais informações. 
Em relação às campas, e sobre o pedido de reunião com o vereador, foram feitas várias 
chamadas, só atendeu na segunda-feira, e disse que já não estava interessado. 
Em relação ao enterro, explicou que há 2 modalidades: só o enterro, ou o enterro com 
desmontagem da campa, cujo serviço é cobrado pela Câmara e por isso é responsável 
pelo serviço e por eventuais danos. 
Se não contrataram esse serviço, então a desmontagem não foi feita pela Câmara ou 
sob a sua responsabilidade. É preciso saber qual foi a sua situação para depois  se ir 
averiguar. 
A Câmara tem estado em ligação direta com a atual empresa externa que faz a 
manutenção dos serviços, na sequência de concurso, e também com as agências 
funerárias, e têm estado a limar arestas. Até já tem uma p roposta de alteração das 
práticas que vêm do passado. 
Poderão marcar uma reunião durante o intervalo, para se aferir o que se passou e para 
se esclarecer devidamente. 
 

• O mesmo se passará com o Sr. Fernando Almeida, pois o pedido que diz ter feito não  
lhe chegou, porque senão teria sido atendido, porque atende dezenas de pessoas. 
O que tem a dizer é que aquilo que a Câmara tiver de assumir, assumirá. 
 
 

A Sr.ª Presidente lamentou que a Câmara não seja tão ágil quanto por vezes seria 
necessário, e passou a palavra à Sr.ª Vereadora Célia Guerra, que respondeu o 
seguinte: 
 
• Em 18 de dezembro soube da situação do Sr. Matos, que iria para casa em cadeira de 

rodas. O mês de dezembro é um mês muito mau e não se conseguiu dar resposta, e em 
9 de fevereiro teve a informação de que o Sr. Matos tinha falecido. 
Perguntou se ainda é necessário alargar as portas e retirar as louças sanitárias. 
O Sr. Mário disse que sim, porque reside lá a mãe, com 91 anos. 
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A Sr.ª Vereadora informou que está agendada para esta semana a deslocação à casa 
pelos técnicos. 
A Sr.ª Presidente disse que compreende a situação, lamenta não ter respondido 
atempadamente, deveria ser mais célere, mas nem sempre se consegue dar resposta 
em tempo útil. Vai agora ver se se consegue dar resposta mais imediata para a situação 
da mãe do Sr. Mário, uma vez que para o seu irmão já não é possível, mas a Câmara 
tem poucos recursos humanos para acorrer a todas as solicitações. 
 

 
 

  

 
 
 
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 Patrícia Jorge cumprimentou todos os presentes na sala e em casa, e 
referiu o seguinte: 
 
“Proposta de recuperação da FEIS – Fábrica escola Irmãos Stephens (Fase I) – anexo 
 
Desde a aquisição da FEIS, em dezembro de 2018, que temos procurado fazer uma 
discussão aprofundada sobre o processo de recuperação daquela unidade industrial, bem 
como sobre a metodologia e estratégias a adotar na preservação deste importante 
património histórico e daquilo que ele representa ou poderá representar como âncora de um 
processo de projeção concelhia, sedimentando uma referência nacional no património 
industrial da modernidade.  
  
Com base na informação colhida e nas opiniões de peritos experientes, apresentamos uma 
proposta concreta: 
 
1 – Levantamento, classificação e caracterização do edificado e de todo o material  do 
interior da Fábrica 
Deverá ser dado início ao processo de aprofundamento do conhecimento sobre aquela 
estrutura patrimonial no seu todo, confiando esse levantamento a entidades creditadas para 
o efeito, recomendando-se por exemplo a APAI - Associação Portuguesa de Arqueologia 
Industrial, a DGPC - Direcção Geral do Património Cultural, Universidades e/ou Politécnicos; 
Este deverá ser o primeiro passo antes de pensar no que fazer daquela estrutura patrimonial: 
devemos conhecer profundamente o objeto da intervenção, ainda que aparentemente pouco 
reste dos antigos fornos e estruturas da FEIS depois da ocupação da cristaleira Mortensen; 
Deste processo deverá sair uma comunicação pública assente num relatório técnico 
cientificamente fundamentado, seja na forma de uma conferência, de um congresso ou uma 
exposição, sendo o resultado deste processo de investigação patrimonial, de interesse 
histórico-cultural. 
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2- Democratização do património da FEIS 
Propõe-se que a Câmara, através do seu executivo permanente e serviços técnicos 
competentes ou até contratando externamente esta tarefa em pessoa reconhecidamente 
competente para esta finalidade, promova em interligação com a Assembleia Municipal a 
preparação do debate público sobre o que fazer daquela estrutura patrimonial. 
 
3- Criação e dinamização do Grupo de trabalho e de promoção do Património FEIS 
Constituição de um Grupo de trabalho e promoção do Património FEIS composto por 
delegados capacitados, que representem de forma abrangente a sociedade marinhense, 
reunindo representantes de industriais, comerciantes, associações culturais , professores, 
agentes culturais, antigos vidreiros, investigadores, arquitetos, arqueólogos, antropólogos, 
engenheiros e outros técnicos entre outros, para uma discussão sustentada e representativa. 
A finalidade desta comissão é preparar sessões públicas de esclarecimento plural e aberto à 
população. A coordenação deve ficar a cargo de um especialista em recuperação de 
património industrial. 
 
4- Visita pública às instalações da antiga Mortensen e restante património FEIS 
Propomos que se prepare uma visita pública às instalações da antiga Mortensen e res tante 
património FEIS, devendo o Município preparar atempadamente o espaço de modo a 
providenciar as necessárias diligências, assegurando condições de segurança para o 
público. Esta iniciativa poderia ocorrer na programação do dia da comemoração da elevação 
da Marinha Grande a Concelho ou ser integrada na programação das Festas da Cidade 
2020. A população da Marinha Grande anseia por uma visita desta natureza. Este seria um 
evento emblemático e um sinal de abertura e transparência para um efetivo processo de 
discussão pública sobre o futuro do Património FEIS. 
 
5- Realização de um documentário sobre o Património FEIS 
Realização de um documentário sobre o Património FEIS, fazendo um importante e urgente 
registo sobre a história imaterial da FEIS contada na primeira pessoa, por industriais e 
antigos trabalhadores da FEIS que ainda estejam vivos, para que sobreviva o seu importante 
testemunho para memória e investigação futura. Este registo deveria ser contratado a uma 
equipa de realização capacitada para o efeito, eventualmente uma produtora de conteúdos 
de documentários com reconhecida competência e assessorada por um consultor cient íf ico 
em património. 
 
6 – Enquadramento europeu da recuperação deste importante património histórico 
industrial 
Que o trabalho a ser realizado tenha em consideração a Convenção Quadro do Conselho da 
Europa relativa ao valor do Património Cultural para a Sociedade, sustentada na Carta de 
princípios sobre a Salvaguarda do Património, ratificado por todos os seus Estados membros 
em Faro de 2005 refere que "Reconhecendo a necessidade de colocar a pessoa e os valores 
humanos no centro de um conceito alargado e interdisciplinar de património cultural, 
reconhece e atribui a responsabilidade individual e coletiva das comunidades perante a 
herança do seu património cultural, a qual exerce sobre cada um o direito de benef iciar do 
património cultural e de contribuir para o seu reconhecimento”.  
 
Não se ama o que se não conhece. O Património da FEIS é de todos! Por isso é legítimo que 
TODOS sejam chamados à participação na decisão do seu futuro, porque é assim que o 
património será amado.   
 
Connosco será assim! 
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MPM – Movimento pela Marinha 
Marinha Grande, 26 de fevereiro 2020 
 
Os Vereadores  
Aurélio Ferreira 
Patrícia Jorge” 
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os presentes na sala e em 
casa, e referiu o seguinte: 
 

• Munícipes – é uma situação que tem sido recorrente. Logo que soube da s ituação 
dos cemitérios falou com o Sr. Vereador Caetano, para que não se arraste e não  se 
ande há meses neste problema.  
Se a empresa está a cumprir o caderno de encargos então o problema é da Câmara 
e está mesmo no caderno de encargos. Entende que deve ser feita uma reunião com 
a empresa, alterar eventualmente o caderno de encargos, ou outra s olução, para 
que se resolva a situação. 
Lamenta a claríssima incapacidade e inércia da Câmara e do executivo permanente 
para resolver esta situação. Ou então é mesmo incompetência. 
Então no que se refere à habitação é mesmo lamentável. A resposta que a Sr.ª 
Vereadora Célia deu é de arrepiar. Se é esta a forma de a Câmara resolver a 
situação, esperar que as pessoas morram, então quando uma Câmara se comporta 
assim, bateu no fundo! Não é assim que se resolvem os problemas dos munícipes. 

• Cafetaria d’Arte, Café Luís de Camões e Café do Parque Mártires – em 
novembro/2019 a Sr.ª Presidente dizia que estava tudo no jurídico. Pergunta-lhe se 
ainda estão, porque não se pode estar a prejudicar assim o erário  público mantendo 
estes 3 espaços fechados. 

• O que falta para lançar o concurso da Cafetaria d’Arte, que tem tantos interessados 
e é tão necessária para dar apoio ao cinema. 

• E para quando o cinema? 
• Parabéns à Associação AlóédaVieira pelo Carnaval, cujas comemorações 

melhoraram desde o ano passado. Quer esclarecer que não é a Sr.ª Vereadora Célia 
que dá o dinheiro, é a CMMG, todos os seus 7 elementos. 
A Sr.ª Vereadora Célia interrompeu para dizer que na altura esc lareceu logo que 
quem dá o dinheiro é a Câmara. 
A Sr.ª Vereadora Alexandra espera que da próxima vez a Sr.ª Vereadora Célia não  
cometa a mesma gafe. 
Referiu ainda que podem contar sempre com a CDU para votar o apoio à 
Associação AlóédaVieira, porque é um evento que dinamiza a Vieira. 

• Como estão as obras nas esplanadas em S. Pedro de Moel? 
• Pergunta ao Sr. Vereador – como está a situação do terminal rodoviário?  

Na altura decidiu-se que não seria naquele local, mas que o mesmo necessitava de 
uma requalif icação urgente, e também quer saber se os fundos podem ser 
redirecionados. 

• Programação do 25 de Abril – qual é a programação e o que está planeado fazer? 
Sugeriu à Sr.ª Vereadora e à Sr.ª Presidente que se programasse um grande 
espetáculo de música de intervenção, tendo em conta as tradições de luta da 
Marinha Grande, com cantores como Samuel, Fausto, Fanhais, Manuel Freire, que 
ainda estão vivos. Bem produzido e bem organizado seria um grande evento. 
Sugeriu também que a Câmara, com a prata da casa, pudesse organizar um 
espetáculo de tributo ao Zeca Afonso. 
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• Um munícipe fez um desabafo sobre a intervenção nas zonas costeiras , porque 
ouviu dizer que ia haver apoios para a erosão dessas zonas, e da lista não constava 
a praia de S. Pedro. O que a Câmara pretende fazer para inverter essa situação? 

• Quer lamentar a postura da Sr.ª Presidente na última reunião, em que não pode 
estar presente, relativamente à munícipe que teve uma intervenção sobre a sua 
viagem a Cabo Verde. 
A Sr.ª presidente demonstrou falta de postura com a resposta que deu à muníc ipe, 
mas por outro lado também deixou no ar algumas dúvidas sobre dinheiros e 
associações públicas em que a munícipe teria participado. 
A Sr.ª Presidente interrompeu e pediu à Sr.ª Vereadora que não insinue e não  diga 
o que não corresponde à verdade. 
A Sr.ª Vereadora Alexandra disse que o seu tom é a si que cabe e assume as suas 
responsabilidades.  
Mas a questão é que quer saber quais são as contas, o que foi lá fazer, onde estão 
os protocolos, quer ter conhecimento. 
A Sr.ª Presidente deveria dar conhecimento a todos, até antes de ir,  mas não,  foi 
tudo no maior secretismo. Até a reunião que estava marcada na OPEN foi 
desmarcada por ausência da Sr.ª Presidente, mas não soube porquê.  
Quer saber os custos, o que foi lá fazer, e quer saber quem acompanhou e porquê, e 
ainda conhecer os protocolos. 
Espera que em situações futuras seja de outra forma. 

• Em novembro divulgou um livro no seu Facebook e sugeriu que a sua autora viesse 
dar uma conferência. Disse que a sua proposta tinha caído em saco roto, mas não é 
verdade, e na próxima sexta-feira aí está a conferência sobre pensar a Marinha de 
forma ciclável. Quer agradecer à Sr.ª Presidente e à Sr.ª Vereadora terem aceit e 
esta sugestão, que conta com a colaboração da Protur. 

 
 
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 vinda à 
reunião de Câmara, porque é um bom processo de cidadania.  
É inadmissível que a Câmara não tenha respondido à solicitação de obras nas casas sociais 
da família Matos, com o argumento que foi em dezembro e não houve tempo até agora. 
Lamentavelmente o irmão faleceu sem que a Câmara tenha atendido. Na área social não há 
tempo para esperar. 
Sobre os cemitérios, é evidente que algo alterou em relação ao passado e como a 
responsabilidade é da Câmara, não se compreende como continuam os problemas sem 
resolução. 
 
Tendo em conta que o Sr. Vereador remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir 
o seu conteúdo. 

  

1. FELICITAÇÕES  
1. Felicitar a atividade económica da Marinha Grande, que registou 

resultados extraordinários em 2019, apesar de resultados inferiores 
aos de 2018, o que pode ser revelador da situação atual no nosso 
concelho. Somos o concelho mais exportador do distrito de Leiria 
com um volume de exportação de 693 M€, e exportámos duas vezes 
e meia mais do que o importámos.  

De entre as muitas empresas, o IAPMEI distinguiu 71 empresas marinhenses com o 
estatuto de PME Lider. 
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Os empresários e trabalhadores marinhenses são um exemplo a nível nacional e es tão 
de parabéns. 
  

2. MUNICIPES 
 

1. Vários munícipes alertam para um problema de segurança 
rodoviária. Na Rua 42 e Rua 52, nas Trutas, há carros que passam 
em velocidade excessiva, pondo em causa a segurança dos 
cidadãos. 

No nr. 48 da Rua 52, após a curva, já por várias vezes houve acidentes. Na semana 
passada um munícipe viu um carro com crianças dentro, partir-lhe o muro e o 
gradeamento metálico, e entrar-lhe pelo jardim, tendo estado presente duas 
ambulâncias, mais uma do INEM. 
Por ser recorrente, é urgente que a Câmara tome providencias para controlar a 
velocidade naquele local. 
  

2. A munícipe Elsa Machado informou que o piso existente nas Ruas 
do Alecrim e Rua dos Franceses junto à fábrica de vidros Santos 
Barosa, está em péssimo estado, cheio de crateras. A minha 
questão é se estas ruas estão incluídas nas ruas a reparar na l is ta 
aprovada a reunião passada (o vereador Caetano comprometeu-se 
que iria enviar, mas não recebi nada). Caso não estejam quando 
prevêem reparar estas duas ruas? 

  
3. O munícipe André Duarte Ferreira Ramos, alerta para os cheiros 

nauseabundos no centro da cidade, atribuídos ao Parque de 
resíduos da Valorlis. Questiona o que fez este executivo. 

 
4. O munícipe Camacho e outros vêm dar conhecimento duns cabos 

suspensos há anos em S. Pedro. Para além do risco de segurança e 
proteção civil, prejudicam a estética. Inclusive violando o RMEU. Diz 
o munícipe que isto se deve a uma ausência de fiscalização 
assertiva e interventiva por parte da Câmara. 

Com este executivo, para além de não fiscalizar ainda permitimos às redes de 
comunicação e elétrica que aumentassem os fios pendurados e não subterrâneos. 
Gostaria que informassem se o problema está resolvido e o que respondeu a Câmara ao 
munícipe. 
  

5. O munícipe Xavier Soares 
O munícipe que vive no Bloco 5, no Casal Malta, queixa-se que a Câmara não faz 
manutenção no prédio e tem sido ele a fazê-lo. Neste momento o prédio tem a porta de 
entrada com o vidro agarrado por fita-cola e a dobradiça da porta principal praticamente 
a cair.  
Volta a pedir para ser feito um condomínio, de forma a poderem ter este tipo de 
situações asseguradas, referindo que o condomínio é obrigatório por lei e já foi pedido 
por ele em diversas chamadas e em reunião convosco. 
O que se passa? A Câmara não faz manutenção dos prédios que tem? 
É ou não possível e desejável fazer um condomínio? 
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3. ASSUNTOS DIVERSOS 
 

3.1. Ainda sobre a sinalética de início/final da localidade (Marinha Grande), esperava que 
já tivesse havido correções, sobretudo nos locais onde o vereador Caetano assumiu que 
estavam erradas. 
A preocupação dos munícipes é que a partir de agora quem fica fora da placa que 
assinala fim da Marinha Grande, não seja considerada e tratado como marinhense. 
Pode parecer um absurdo, mas a passada semana teve uma ação por parte da Câmara 
que prenuncia que tal venha a acontecer. A situação passou-se na estrada da Maceira, 
na saída de Picassinos, naqueles 200 m que ficam entre o limite de concelho e onde 
agora foi colocada a placa de “fim da Marinha Grande”. A estrada estava muito 
danificada. A semana passada andaram a repará-la, e muito bem. No entanto, a 
reparação só foi feita a partir da dita placa, deixando os restantes 200 m esburacados, 
como se já não pertencessem ao concelho da Marinha Grande. 
Afinal o povo tinha razão. Exige-se que seja feita rapidamente a correção, e que a 
reparação da estrada naqueles 200m seja feita de imediato. 

  
3.2.   Cabo Verde 
Continuo a aguardar que seja enviado o relatório da visita a Cabo Verde, bem como 
uma cópia dos protocolos assinados. 
  
3.3.   Cantina da Escola João Beare.  
O vereador Caetano afirmou que iria abrir durante o segundo período. Eu na altura referi 
que tinha dúvidas e que não via a Câmara com capacidade para abrir a cantina este ano 
letivo, ao que fui intitulado maldizente. 
Pois bem, esta semana o vereador Caetano confirmou que não abrirá neste ano letivo.  
Vão dizer que a culpa será com certeza de alguém, que não este executivo permanente 
e o seu gabinete de apoio: talvez a pedra, a argila, a parede, o eucalipto.  
É evidente que a responsabilidade é vossa, sem coordenação e planeamento, afetando 
as crianças e os pais, com custos para o erário público. Devia estar em funcionamento 
no início do ano letivo. A solução que encontraram foi fazer uma cozinha no SOM e 
agora, assumem que foi um erro e vamos gastar mais 36.000€ do erário público para 
adquirir contentores. Se era esta a vossa decisão porque não foi feita no início? 
Perguntam-me se a cantina vai ser aberta. Claro que vai, depois de muito dinheiro 
esbanjado, é esperar pelo ano das eleições. E as perturbações que causaram às 
crianças durante este ano letivo? E as preocupações que deram aos pais, não contam?” 

  
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os presentes na sala e em casa, e 
referiu o seguinte: 
 

• Não percebeu, se o caderno de encargos é igual ao da anterior empresa então 
porque é que o Vereador disse que se vão fazer ajustes? 

• Em 12 de março de 2019 falou sobre a requalificação da ro tunda do Atrium, e o  

Vereador respondeu que iria ser englobada nas obras da Rua Prof. Virgíl io Morais. 
Passou quase 1 ano e isso não foi incluído no Orçamento para 2020, daí ter de se 
estar à espera do saldo de gerência. 

• Também nessa reunião a Vereadora Alexandra questionou sobre as esplanadas e o  
Vereador informou que isso era rápido. 

• Ainda nessa reunião a Sr.ª Presidente informou sobre o  fecho das estradas das 

matas, mas 1 ano passou e continuam fechadas. 
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• Creche da Ivima – para quando a abertura? 
• Quer propor a criação do gabinete de apoio às coletividades,  até porque vão ser 

apreciados os anteprojetos dos novos regulamentos. 
• Proposta da Sr.ª Vereadora Patrícia sobre a FEIS – todos foram favoráveis à sua 

aquisição e questionaram na altura qual o seu destino, pelo que apela a que se faça 
uma reunião sobre a situação, para que as propostas que têm a apresentar sejam 
também ouvidas, e que quando o mandato terminar fique algo que seja para todos 
os munícipes e que não seja apenas de um ou outro partido, e que honre a todos o 
legado histórico que os nossos antepassados nos deixaram.  

 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano respondeu o seguinte, às questões relacionadas com 
as suas áreas de atuação: 
 

• Cemitérios – não comenta a parte política da questão e responde apenas que se 
estão a alterar alguns procedimentos internos. 
O facto de o caderno de encargos ser o mesmo não quer dizer que a anterior 
empresa o cumprisse. 

• A Marinha Grande não é o único concelho do país sem cinema, mas é lamentável 
que não tenha. 

• Esplanadas de S. Pedro – o concurso já foi lançado, conforme se pode ver na 
plataforma. No verão não se podem lançar obras e por isso não  avançou o  ano 
passado, mas vai avançar já, porque é uma obra pequena. 

• Terminal – deu indicações aos serviços, quando não foi aprovado o projeto, para que 
expurgassem do mesmo o terminal, para se poder requalificar o parque. Também a 
Sr.ª Presidente irá informar sobre o aproveitamento das verbas. 

• Estradas das Trutas – é um entroncamento na curva, conhece, sabe que há 
acidentes com frequência, depois há um semáforo de contro lo de velocidade no 
sentido Trutas/Marinha Grande, que as pessoas não respeitam, o que é lamentável. 
Hoje vem à reunião a aprovação da rede de águas, e seria desejável que nessa 
altura introduzissem já as medidas para acalmia de trânsito, porque é urgente 
encontrar uma solução para este problema. Se não estiver previsto tem de se 
encontrar uma solução para ali. E as autoridades policiais também devem atuar. 

• Rua dos Franceses, na Comeira – não está prevista no pacote de ruas, irá ser 
incluída na lista onde estará a Rua Mariana Barosa. Agora não  consegue dar um 
prazo. 

• Cheiros na cidade versus Valorlis – na altura pediu esclarecimentos, d isseram-lhe 
que houve um problema no aterro, com metano, ficaram de env iar informação e 
ainda não chegou. Vai insistir. 
A Sr.ª Presidente informou que também falou sobre o assunto com o Presidente da 
Câmara de Leiria, porque o cheiro foi intenso e desta vez chegou ao centro. 

• Cabos aéreos – tem 2 situações: os que resultaram da colocação da fibra ótica,  que 
irão ser retirados gradualmente, e os restantes, na Rua Dr. Neto Barros, que têm a 
ver com o facto de a EDP estar a alugar os seus postes às operadoras de 
telecomunicações, e assim, a par dos antigos, estão a surgir mais, alguns nem estão 
a ser utilizados, e por isso já contactou a MEO, que é quem tem mais, para fazer a 
limpeza desses cabos. A situação não está resolvida, mas está diagnosticada. 

• Bloco 5 – ao contrário do que o Sr. Vereador Aurélio diz, a Câmara faz manutenção,  
já fez neste bloco e noutros. 

• Sinalética – nem vai comentar a situação sobre o não arranjar a rua pela co locação 

da placa. 
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• A obra da cantina da escola João Beare já foi retomada, já há muito tempo que 

assumiu que ela não abria este ano letivo, não foi a semana passada, porque ela só 
estará pronta em junho. 
A obra da construção da cozinha no SOM não foi um erro, foi uma boa solução. 
A colocação dos contentores não é um mau investimento porque eles serão 
necessários para as CAAF’s e AAF’s. 

• Rotunda do Atrium, Rua Prof. Virgílio Morais e Praça do Vidreiro – não  avança o 

projeto porque as obras da adutora vão entrar por dentro dessas ruas e só depois se 
fará. 

• Creche da Ivima – também está na plataforma em concurso até à p róxima sext a-

feira, e depois, se houver concorrentes, avança. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra respondeu o seguinte, às questões relacionadas com as 
suas áreas de atuação: 
 

• Cinema – houve um concurso que ficou deserto e agora está-se a p reparar novo,  
que virá aqui em março. 

• Associação Alóé – já lhes deu os parabéns, errou ao dizer que deu o apoio ,  mas 

esclareceu logo no local a situação, para todos os presentes. 
• Tem aqui o programa do 25 de Abril, que ainda não foi divulgado porque estava a 

decorrer o Carnaval. 
Há um concerto dia 24, antecipado para antes da meia-noite, tem músicas 
interpretadas por alunos dos Agrupamentos, o Hino vai ser cantado por uma art ista 
local, há os discursos e o espetáculo pirotécnico. 
Vai haver declamação de poemas na Casa da Cultura, e também com artistas locais. 

• Quer esclarecer a situação da última reunião, que é privada, mas quer d izer que a 
pessoa recebe apoio de várias entidades. 

• Bloco 5 – faz-se manutenção. Fez-se um procedimento para 14 e este ano  vai -se 
tentar arranjar mais. O condomínio tem sido difícil porque é um bloco de propriedade 
mista, pública e privada. 

• Monoblocos na Embra – o Vereador já explicou e eles vão ser úteis para o futuro. 
• Há intenção de, até maio, adquirir uma plataforma para ajudar a agilizar o  contacto 

com as coletividades. 
 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Sobre a proposta da Sr.ª Vereadora Patrícia – a envolvência de todos é a intenção 
do executivo, já aqui veio a proposta para se lançar o estudo.  
Já na Assembleia Municipal falou sobre aquele espaço, que tem a ver com a origem 
da Marinha Grande, está ligado a Guilherme Stephens, e onde existiram várias 
valências, e por isso já falou com o ISDOM para trazer para aqui cursos 
universitários.  
Também já falou com o Presidente da Assembleia Municipal para se discut ir em 
conjunto.  
Tomou nota da proposta da Sr.ª Vereadora e vai-se estudar em conjunto para se 
chegar a uma proposta consensual que a todos agrade. A sua proposta vai ter de ser 
estudada. 
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• Também lhe custa ouvir dizer que não se faz nada na Câmara, quando os três estão 
aqui a fazer tudo o que lhes é possível, e se não fazem mais é porque não 
conseguem, por isso não compreende que digam que há inércia. Os projetos levam 
tempo, englobam estudos, e em 2 anos e meio houve que se dar prioridade ao 
Centro de Saúde, ao saneamento, às estradas que têm de ser requalif icadas. As 
obras em curso são muitas. 

• Cafetarias – estão efetivamente no jurídico. O processo da cafetaria d ’Arte já veio à 
reunião e foi retirado, para se resolver o assunto doutra maneira. 
Para além deste, e em relação aos outros dois, estão-se a fazer todos os esforços 
para em próxima reunião virem aqui à Câmara, para se abrirem os concursos. 

• Cinema – também lamente que não haja, mas também lamenta que as pessoas não 

o f requentassem, fazendo com que não seja lucrativo para a empresa. 
• Carnaval – também lhes quer dar os parabéns, e a Vereadora até já os  desaf iou a 

dinamizarem as nossas praias, no verão. 
• Fundos para o terminal – provavelmente perdem-se, porque são para obras do 

PEDU, estas são para determinados locais, fora daí não há financiamento. Fazer um 
novo projeto e todas as diligências dentro deste ano vai ser difícil. 

• Erosão da costa e areia para S. Pedro – a ARH está a aguardar a retirada de areia 
da Figueira da Foz, mas enquanto isso não acontecer irão retirar areia da zona do 
poço do inglês. 

• Sobre a sua resposta à munícipe - até poderia ter encerrado a reunião porque a 
munícipe não estava a respeitar a reunião e a sua pessoa.  
Não aceita que ninguém venha para aqui ser desrespeitosa para consigo porque 
também não o é para os outros. Se há coisa de que se preza é ser honrada na v ida 
pública. 
Esta munícipe vai aos serviços da Câmara maltratar os técnicos, vai à Segurança 
Social desrespeitar os seus técnicos, agride os funcionários da Novo Olhar, onde vai 
buscar comida, ocupou ilegalmente uma habitação social. 
Não vai f icar calada enquanto alguém ouse pôr em causa a sua dignidade e honra e 
não admite a ninguém que faça o contrário. 

• Protocolos com Cabo Verde – são conhecidos e foram assinados na Marinha 
Grande com o CENFIM, com a OPEN, a EPAMG, e não foi em Cabo Verde. 
Os protocolos preveem, na parte da CMMG, o alojamento dos jovens que vêm aqui 
estudar na área dos moldes. 
Quando o Vice-Primeiro Ministro aqui esteve em julho de 2019 ficou acordada esta 
colaboração, que envolve também a Câmara Municipal do Fundão e mais duas 
outras. Eles já lá tinham ido e a CMMG fo i agora, porque estava à espera dos 
alunos. 
 

De seguida a Sr.ª Presidente começou a entrar em detalhes sobre a sua viagem.  
O Sr. Vereador Aurélio protestou e disse que não havia necessidade. 
A Sr.ª Presidente disse que não quer que fiquem suspeições, e vai enviar cópia dos 
protocolos que a Sr.ª Vereadora Alexandra pediu (estes protocolos foram entregues 
mais tarde, durante esta reunião). 
 

Seguiu-se uma troca de palavras entre a Sr.ª Presidente e a Sr.ª Vereadora 
Alexandra Dengucho. 

 
• A Sr.ª Presidente prosseguiu, dizendo que lamenta o que aconteceu com os 

munícipes, a quem apresentou as suas desculpas. 
Referiu que vai trazer à Câmara novamente a alteração dos serviços,  para melhor 
funcionamento dos mesmos. 
 



 

Página 16 de 66 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 26/02/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 6 

 
 
 
 
 
 
 

• Estrada das matas – teve uma reunião com o novo Secretário de Estado das 
Florestas, e esta foi uma das questões que lhe deixou, entre outras.  Ele f icou de 
tratar os assuntos que poderão dar melhores condições à nossa terra. Disse-lhe que 
queria vir à Marinha Grande, mas ainda não está em condições de o fazer, pelo que 
aguarda. 
Vai também fazer um ofício a insistir neste assunto e a perguntar quais as  medidas 
nas matas para este verão. Logo que tenha resposta trará aqui.  

 
 
 

 

 

 

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 17:30 horas. 
 
 

 

 

 

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

 

 

1. Aprovação da ata n.º 32, da reunião ordinária do dia 11 de novembro de 2019 
 
122 - Presente a ata n.º 32, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 11 de 
novembro 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 DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 
2. Aprovação do projeto de execução - “REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÓNICA E 
ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL” 
 
123 - Presente Informação n.º MF_09_2020, da Divisão de Gestão do Território, datada de 
05 de fevereiro de 2020, que se dá por integralmente reproduzida e f ica anexa, propondo a  
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aprovação do projeto de execução para a “REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÓNICA E 
ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL”, localizada na f reguesia e 
concelho da Marinha Grande; 
 
Presente parecer prévio favorável da Direção Regional de Cultura do Centro com a 
referência 1296730, de 9-10-2018; 
 
Presentes os seguintes projetos de execução: 

− Arquitetura; 
− Instalações elétricas e equipamentos de iluminação; 
− Instalações de eletromecânicas de climatização e ventilação; 

− Plano de Segurança e Saúde em Fase de Projeto; 
− Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. 
− Mapa de quantidades; 
− Estimativa orçamental. 

 
O presente projeto de execução assegura o cumprimento integral das disposições cont idas 
no Código de Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro,  
assim como o estipulado na portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho e outras normas técnicas 
e legislação em vigor.  
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e 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 atua, delibera aprovar o projeto de execução para a 
“REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÓNICA E ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL”, localizada na freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
3. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS TRUTAS - FASE 3 – P.A. n.º 13/2019 - 
Aprovação de projeto de execução 
 
124 - Presente Informação n.º CS/10/2020, da Divisão de Gestão do Território, datada de 18 
de Fevereiro de 2019, propondo a aprovação do Projeto de Execução da Rede de 
Abastecimento de Água das Trutas - Fase 3, localizada no lugar das Trutas, na f reguesia 
da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande. 
 
Na prossecução dos objetivos definidos no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais para o período de 2014 a 2020 (PAAESAR 2020), 
nomeadamente o objetivo operacional de “Servir cerca de 95% da população total do País  
com sistemas públicos de sistemas públicos de abastecimento de água.  A melhoria da 
qualidade dos serviços prestados às populações é um objetivo estratégico da maior 
relevância para o quadro de ação a implementar entre 2014 e 2020. Apesar dos níveis de 
serviço já alcançados, registam-se diversas fragilidades que urge minimizar, nomeadamente 
as def iciências ou mau estado funcional das infraestruturas por falta de manutenção e/ ou 
reabilitação. 
 
O lugar das Trutas enquadra-se na descrição acima, pela existência de problemas da rede 
de abastecimento de água devido à ocorrência de roturas sucessivas e aos níveis de 
pressão na rede, sendo que as condutas existentes têm quase todas mais de 40 anos.  A 
população a servir no presente estudo envolverá cerca de 658 habitantes. 
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Neste contexto, o projeto de execução prevê a execução da obra em duas fases d is tintas,  
permitindo que as infraestruturas possam entrar em funcionamento imediatamente após a 
sua execução, resultando deste modo, a assunção e execução de fases independentes e 
autónomas. A FASE 3 aqui presente, integra a extensão total de 3357,00 ml de rede de 
abastecimento com 239 ramais de ligação. 
 
Mais se informa, que este Projeto de Execução observa as normas legais e regulamentares 
aplicáveis à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos 
descritos no artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de Julho. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, aprovar o Projeto de 
Execução da Rede de Abastecimento de Água das Trutas - Fase 3, localizada no lugar 
das Trutas, na freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
4. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS TRUTAS - FASE 4 – P.A. n.º 13/2019 - 
Aprovação de projeto de execução 
 
125 - Presente Informação n.º CS/11/2020, da Divisão de Gestão do Território, datada de 18 
de Fevereiro de 2019, propondo a aprovação do Projeto de Execução da Rede de 
Abastecimento de Água das Trutas - Fase 4, localizada no lugar das Trutas, na f reguesia 
da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande. 
 
Na prossecução dos objetivos definidos no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais para o período de 2014 a 2020 (PAAESAR 2020), 
nomeadamente o objetivo operacional de “Servir cerca de 95% da população total do País  
com sistemas públicos de sistemas públicos de abastecimento de água.  A melhoria da 
qualidade dos serviços prestados às populações é um objetivo estratégico da maior 
relevância para o quadro de ação a implementar entre 2014 e 2020. Apesar dos níveis de 
serviço já alcançados, registam-se diversas fragilidades que urge minimizar, nomeadamente 
as def iciências ou mau estado funcional das infraestruturas por falta de manutenção e/ou 
reabilitação. 
 
O lugar das Trutas enquadra-se na descrição acima, pela existência de problemas da rede 
de abastecimento de água devido à ocorrência de roturas sucessivas e aos níveis de 
pressão na rede, sendo que as condutas existentes têm quase todas mais de 40 anos.  A 
população a servir no presente estudo envolverá cerca de 658 habitantes. 
 
Neste contexto, o projeto de execução prevê a execução da obra em duas fases d is tintas,  
permitindo que as infraestruturas possam entrar em funcionamento imediatamente após a 
sua execução, resultando deste modo, a assunção e execução de fases independentes e 
autónomas. A FASE 3 aqui presente, integra a extensão total de 5115,00 ml de rede de 
abastecimento com 230 ramais de ligação. 
 
Mais se informa, que este Projeto de Execução observa as normas legais e regulamentares 
aplicáveis à operação urbanística em análise e que o mesmo contempla os elementos 
descritos no artigo 43º do Código de Contratos Públicos, assim como o estipulado na portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de Julho. 
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Deste modo, a Câmara Municipal analisou a informação anexa e todos os elementos 
apresentados, e delibera, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, aprovar o Projeto de 
Execução da Rede de Abastecimento de Água das Trutas - Fase 4, localizada no lugar 
das Trutas, na freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
5. Pedido para colocação de um sinal de estacionamento de cargas e descargas na 
Rua Dadores Benévolos de Sangue - Marinha Grande 
 
126 - Presente pedido com o registo n.º E/9135/2019, datado de 16/08/2019, em que é 
solicitada a colocação de um sinal de estacionamento de cargas e descargas de duração 
limitada na Rua Dadores Benévolos de Sangue - Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica LC /19/2019 de 27/5/2019, sobre o assunto. 
 
Presente despacho do Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, datado de 16/10/2019. 
 
Na sequência do pedido com registo n.º E/9135/2019, para colocação de um sinal  de 
estacionamento de cargas e descargas, de duração limitada na rua Dadores Benévolos 
de Sangue - Marinha Grande, nas traseiras do estabelecimento comercial , bem como 
da solução técnica apresentada na informação dos serviços camarários LC /19/2019 de 
27/5/2019, que se dá aqui por integralmente reproduzida e se anexa, a Câmara 
Municipal delibera ao abrigo da alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual: 
 
Colocar um sinal de estacionamento autorizado H1a e um painel adicional M10b - 
Cargas e Descargas, com limite de 20 minutos, conforme estabelecido nos artigos 34.º 
e 46.º, respetivamente, do Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, um lugar 
na gare de estacionamento, nas traseiras do comércio na Rua Dadores Benévolos de 
Sangue - Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 
6. Req.º nº 179/20, datado de 29/01/2020 - Proc.º n.º 32/20, datado de 02/05/2020 - 
Metalcobre - Comercialização de Metais Lda. 
 
127 - Presente pedido com o registo n.º 179/20, datado de 29/01/2020, relativo a alterações 
e ampliação a realizar em obra, ao abrigo do artigo 83.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edif icação (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,  de um 
edifício destinado a indústria em execução no prédio sito na rua das Cavadinhas,  To jeira 
de Picassinos, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
16565 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 906, da f reguesia e concelho da 
Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 32/20, apresentado por  
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Metalcobre - Comercialização de Metais Lda., com o NIPC 503 580 201, com sede na rua 
2, n.º 51, Pero Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande, a so licitar a ap rovação do 
respetivo projeto de arquitetura; 
Presente informação técnica, datada de 11/02/2020, que atesta encontrar-se o p rojeto de 
arquitetura apresentado em condições de ser aprovado. 
 
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 a alterações e ampliação a realizar em obra, 
apresentado ao abrigo do artigo 83.º do RJUE, de um edifício destinado a indústria em 
execução no prédio sito na rua das Cavadinhas, Tojeira de Picassinos, registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 16565 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo n.º 906, da freguesia e concelho da Marinha Grande,  
a que se reporta o processo de licenciamento n.º 32/20, apresentado por Metalcobre - 
Comercialização de Metais Lda., com o NIPC 503 580 201, com sede na rua 2,  n.º 51,  
Pero Neto, freguesia e concelho da Marinha Grande, com o seguinte condicionalismo: 
1.- Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projectos de 
alteração aos projetos de especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º 
RJUE; 
 
Mais delibera aceitar a cedência, para domínio público da área de 251,40 m2, destinada 
a passeio e estacionamento públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
7. Req.º nº 1821/19, datado de 04/11/2019 - Proc.º n.º 152/19, datado de 24/04/2019 - 
António José Teixeira Coelho e Marta Alexandra Marques Gaspar Coelho 
 
128 - Presente requerimento n.º 1821/19, datado de 2019/11/04, constante do p rocesso 
camarário n.º 152/19, subscrito por António José Teixeira Coelho, com o NIF 233411437, e 
por Marta Alexandra Marques Gaspar Coelho, com o NIF 234407751, ambos com 
residência em rua Serpa Pinto, n.º 53, f reguesia e concelho de São Brás de Alportel, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de construção de “Construção de moradia 
unifamiliar, muros e piscina”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Dona Mariana 
Barosa, lugar de Picassinos, f reguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob os números 2300 e 2523, e inscrito 
na matriz predial urbana sob os artigos número 3537 e número 8910, respetivamente. 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2020/02/14, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, 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, de09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de moradia unifamiliar, muros e piscina”, a 
incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Dona Mariana Barosa, lugar de Picassinos,  
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freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 2300 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
número 3537, com o número de processo 152/19, com data de entrada em 2019/04/24,  
apresentado por António José Teixeira Coelho, com o NIF 233411437, e por Marta 
Alexandra Marques Gaspar Coelho, com o NIF 234407751, ambos, com residência em 
rua Serpa Pinto, n.º 53, freguesia e concelho de São Brás de Alportel, deferir o mesmo, 
com os seguintes condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio na estrema do prédio confinante com a rua Dona Mariana 
Barosa, em calçada de pedra calcária com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, 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 40,85m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua Dona Mariana Barosa, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE 
IMPLANTAÇÃO E ENQUADRAMENTO”, com o número “01R”, datada de “OUTUBRO 
2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 1821/19, datado de 2019/11/04, 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. 
 
 
8. Req.º nº 1522/19, datado de 11/09/2019 - Proc.º n.º 473/16, datado de 10/11/2016 - 
Orlando Manuel Fernandes Duarte, Manuel Duarte Grácio e Lúcia Maria Fernandes 
Duarte 
 
129 - Presente pedido com o registo n.º 1522/19, datado de 11/09/2019, relativo a alterações 
em obra, titulada pelo alvará de licença de construção n.º 49/18, a efetuar ao abrigo do artigo 
83.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º  
555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º  136/2014,  de 9 de 
setembro, no prédio sito na rua Augusto Costa, n.º 39, Tojeira de Picassinos, Marinha 
Grande, registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1.878 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19.082, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 473/16, com data de entrada de 
10/11/2016, apresentado por Orlando Manuel Fernandes Duarte, com o NIF 193 426 676,  
residente na rua da Fonte Velha, n.º 30, Embra, Manuel Duarte Grácio, com o NIF 103 865 
403, residente na rua Augusto Costa, n.º 39, Pedrulheira e Lúcia Maria Fernandes Duarte ,  
com o NIF 178 952 940, residente na rua da Fonte Velha, n.º 28, Embra, todos da freguesia 
e concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do respetivo projeto de arquitetura; 
Presente informação técnica, datada de 05/02/2020, que atesta encontrarem-se os 
alinhamentos propostos em conformidade com as normas aplicáveis;  
Presente informação técnica, datada de 10/02/2020, que atesta encontrar-se o p rojeto de 
arquitetura apresentado em conformidade com as normas e regulamentos legais aplicáveis, 
propondo a aceitação da cedência de 30,00 m2 para domínio público municipal; 
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Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura relativo a alterações em obra, titulada pelo alvará de licença de 
construção n.º 49/18, a efetuar ao abrigo do artigo 83.º do RJUE, no prédio sito na rua 
Augusto Costa, n.º 39, Tojeira de Picassinos, Marinha Grande, registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1.878 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 19.082, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 473/16, com data de entrada 
de 10/11/2016, apresentado por Orlando Manuel Fernandes Duarte, com o NIF 193 426 
676, residente na rua da Fonte Velha, n.º 30, Embra, Manuel Duarte Grácio, com o NIF 
103 865 403, residente na rua Augusto Costa, n.º 39, Pedrulheira e Lúcia Maria 
Fernandes Duarte, com o NIF 178 952 940, residente na rua da Fonte Velha, n.º 28, 
Embra, todos da freguesia e concelho da Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
1.- Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projetos de 
especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE; 
2.- Assegurar a execução da totalidade dos trabalhos que se vierem a considerar como 
necessários ao bom acabamento da obra, nomeadamente execução dos arranjos 
exteriores, com as dimensões e materiais estabelecidos no presente projeto. 
 
Delibera, igualmente, aceitar a cedência para domínio público da área de 30,00m 2, 
destinada a passeio público. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
9. Req.º nº 162/20, datado de 24/01/2020 - Proc.º n.º 19/20, datado de 24/01/2020 - Carlos 
António Soares Freire 
 
130 - Presente pedido com o registo n.º 162/20, datado de 24/01/2020, relativo a legalização 
de ampliação e alteração de uso de oficina automóvel para indústria de um edifício s ito 
na rua Central da Garcia, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 7183 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 10328,  da 
f reguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
19/20, com data de entrada de 24/01/2020, apresentado por Carlos António Soares Freire , 
com o NIF 190 090 019, residente na rua da Sapinha, n.º 21, Brejo de Água,  f reguesia d a 
Moita e concelho da Marinha Grande, a solicitar a aprovação do respetivo projeto de 
arquitetura; 
Presente informação técnica, datada de 19/02/2020, 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 legal ização de 
ampliação e alteração de uso de oficina automóvel para indústria de um edifício si to 
na rua Central da Garcia, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da  
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Marinha Grande sob o n.º 7183 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
10328, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 19/20, com data de entrada de 24/01/2020, apresentado por Carlos 
António Soares Freire, com o NIF 190 090 019, residente na rua da Sapinha, n.º 21, 
Brejo de Água, freguesia da Moita e concelho da Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
1. - Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação da presente 
decisão, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE, os projetos de especialidade 
aplicáveis; 
2. - Assegurar a execução da totalidade dos trabalhos necessários ao bom 
acabamento da obra. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte que, nos termos do disposto no n.º 6 
do artigo 57.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da 
Marinha Grande (RMEUMMG), em vigor, a concessão da respetiva autorização de 
utilização, ficará dependente da realização de prévia vistoria municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
10. Req.º nº 215/20, datado de 05/02/2020 - Proc.º n.º 521/18, datado de 05/12/201 - José 
Fernandes Pires Vieira e Deolinda Monteiro Pereira Vieira 
 
131 - Presente requerimento n.º 215/20, datado de 2020/02/05, constante do processo 
camarário n.º 518/18, subscrito por José Fernandes Pires Vieira, com o NIF 157757293 e 
por Deolinda Monteiro Pereira Vieira, com o NIF 141340428, ambos res identes em Rua 
dos Sobreiros, n.º 97, Nogueira, União das Freguesias de Nogueira ,  Meixedo e Vilar de 
Murteda, concelho de Viana do Castelo, referente ao pedido de licenciamento da obra de 
construção de “Alteração e Ampliação de Moradia existente, Construção de Anexo e 
Muros de Vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral e rua do Sol, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande,  
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 3348 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 5532. 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2020/02/06, 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 “Alteração e Ampliação de Moradia existente, 
Construção de Anexo e Muros de Vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, si to na 
rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral e rua do Sol, freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 3348 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
5532, com o número de processo 521/18, com data de entrada em 2018/12/05, 
apresentado por José Fernandes Pires Vieira, com o NIF 157757293 e por Deolinda 
Monteiro Pereira Vieira, com o NIF 141340428, ambos residentes em rua dos Sobreiros, 
n.º 97, Nogueira, União das Freguesias de Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda, 
concelho de Viana do Castelo, com os seguintes condicionalismos: 
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1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente o remate da faixa de a ceder ao domínio público, compreendida 
entre o muro de vedação a executar e a rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral,  em 
calçada grossa de calcário, dando continuidade à valeta existente no prédio 
confinante a sul, bem como a execução de passeio público junto da rua do Sol,  no 
troço compreendido entre a fachada da edificação existente e o limite nascente do 
prédio, em calçada de pedra calcária, com as dimensões de 0,05mx0,05x0,05m, com 
a dimensão e alinhamento constantes na peça gráfica correspondente à 
“Implantação (proposto)”, com o número “A.12a”, datada de “12/2019”, entregue a 
coberto do requerimento n.º 215/20, datado de 2020/02/05. 

2. Cedência para domínio público das faixas de terreno com as áreas de 5,35m2 e de 
11,95m2, ao longo das frentes do prédio confinantes com a rua Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral e rua do Sol, respetivamente, conforme configuração constante da 
peça gráfica correspondente à “Implantação (proposto)”, com o número “A.12a” , 
datada de “12/2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 215/20, datado de 
2020/02/05, 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. 
 
 
11. Req.º nº 173/20, datado de 28/01/2020 - Proc.º n.º 79/19, datado de 01/03/2019 - 
Tecblue - Investimentos Turísticos Lda. 
 
132 - Presente pedido de licenciamento, com o registo n.º 173/20, datado de 28/01/2020, 
relativo a alteração de edifício destinado a unidade hoteleira, localizado na rua Dr. Adolfo 
Leitão, n.º 22, S. Pedro de Moel, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 2686 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 19263,  da 
f reguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
79/19, com data de entrada de 01/03/2019, apresentado por Tecblue - Investimentos 
Turísticos Lda., com o NIPC 509 072 534, com sede na rua D. Dinis, n.º 36, 2º andar, 
f reguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, cujo projeto de arquitetura 
foi aprovado em reunião de Câmara de 12/03/2019; 
Presente informação técnica, datada de 4/02/2020, que atesta encontrarem-se os projetos de 
especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
Presente informação técnica, datada de 06/02/2020, 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 
alteração de edifício destinado a unidade hoteleira, localizado na rua Dr. Adolfo Leitão, 
n.º 22, S. Pedro de Moel, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 2686 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º  
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19263, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 79/19, com data de entrada de 01/03/2019, apresentado por Tecblue - 
Investimentos Turísticos Lda., com o NIPC 509 072 534, com sede na rua D. Dinis,  n.º 
36, 2º andar, freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, 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 requerer a emissão 
do respetivo alvará, no prazo de um ano a contar da notificação, apresentando para o 
efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3 – Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
4 – Nos termos do artigo 94.º do RMEUMG, as obras nas praias do concelho são 
suspensas do dia 1 de julho até 31 de agosto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
12. Req.º nº 65/20, datado de 16/01/2020 - Proc.º n.º 164/17, datado de 26/04/2017 - 
Álvaro Paulo Lopes Carvalho 
 
133 - Presente requerimento n.º 164/17, datado de 2017/04/26, constante do processo 
camarário n.º 164/17, em nome de Álvaro Paulo Lopes Carvalho, com o NIF 204924472,  
com residência em rua dos Carreirinhos, n.º 12, lugar de Comeira, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da “Legalização da alteração e 
ampliação de edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação” existentes, 
localizados num prédio urbano, sito na rua dos Carreirinhos, lugar de Comeira,  f reguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 11798 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 
número 9377 da f reguesia e concelho de Marinha Grande, correspondente ao designado 
“Lote n.º 7” do Loteamento Urbano para o qual foi emitido o Alvará de Loteamento n.º 
30/1976, datado de 02/02/1976, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação 
camarária datada de 2019/11/11. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/01/29, ref erente aos projetos  das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do 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 “Legalização da 
alteração e ampliação de edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação”  
existentes, localizados num prédio urbano sito na rua dos Carreirinhos, lugar de 
Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do  
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Registo Predial de Marinha Grande sob o número 11798 e inscrito na respetiva matriz 
predial urbana sob o artigo número 9377 da freguesia e concelho de Marinha Grande,  
correspondente ao designado “Lote n.º 7” do loteamento urbano para o qual foi 
emitido o Alvará de Loteamento n.º 30/1976, datado de 02/02/1976, com posterior 
aditamento emitido em 2019/03/29, com o número de processo 164/17, com data de 
entrada em 2017/04/26, apresentado em nome de Álvaro Paulo Lopes Carvalho, com o 
NIF 204924472, com residência em rua dos Carreirinhos, n.º 12, lugar de Comeira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, , deferir o mesmo. 
 
Mais delibera informar: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a 
contar da data da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de vistoria 
municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
13. Req.º nº 220/20, datado de 06/02/2020 - Proc.º n.º 122/19, datado de 02/04/2019 - 
Plastimago - Transformadora de Plásticos Lda. 
 
134 - Presente pedido com o registo n.º 220/20, datado de 06/02/2020, relativo a legalização, 
ampliação e alteração de uma unidade industrial sita na rua da Indústria Metalúrgica, 
Cumeiras, Embra, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 2566, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 10661, da freguesia 
e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 122/19, 
com data de entrada de 02/04/2019, apresentado por Plastimago - Transformadora de 
Plásticos Lda., com o NIPC 501 293 779, com sede na estrada de Leiria, n.º 208,  Embra,  
f reguesia e concelho da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado em reunião 
de Câmara realizada a 01/07/2019; 
Presente processo de regularização extraordinária, com o n.º 492/15, apresentado a 
23/12/2015 pela mesma empresa, a exercer a sua atividade nesta unidade, o  qual obteve, 
em reunião de Conferência Decisória realizada a 22/03/2017, deliberação favorável 
condicionada; 
Presente informação técnica, datada de 10/02/2020, que atesta encontrarem-se os pro jetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
Presente informação técnica, datada de 13/02/2020, 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 à 
legalização, ampliação e alteração de uma unidade industrial sita na rua da Indústria 
Metalúrgica, Cumeiras, Embra, no prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial da Marinha Grande sob o n.º 2566, inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 10661, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o 
processo de licenciamento n.º 122/19, com data de entrada de 02/04/2019, apresentado  
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por Plastimago - Transformadora de Plásticos Lda., com o NIPC 501 293 779, com sede 
na estrada de Leiria, n.º 208, Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande.  
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
3 – Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG),  em vigor,  a 
concessão da respetiva autorização de utilização, ficará dependente da real ização de 
prévia vistoria municipal. 
4.- Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
14. Req.º nº 223/20, datado de 06/02/2020 - Proc.º n.º 196/19, datado de 03/06/2019 - 
Primebiz - Unipessoal, Lda. 
 
135 - Presentes requerimentos n.º 978/19, datado de 03/06/2019, n.º 1887/19, datado de 
14/11/2019, n.º 17/20, datado de 09/01/2020 e n.º 223/20, datado de 2020/02/06, constantes 
do processo camarário n.º 196/19, subscrito por Primebiz - Unipessoal, Lda., com o  NIPC 
505872617, com sede em Av. Victor Gallo, n.º 11, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de um Edifício de Habitação 
coletiva e Muros de Vedação”, composto por três fogos, a incidir sobre um prédio urbano 
sito em rua das Rosas da Pedra de Baixo, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20596 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 20464-P. 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2019/09/23 e de 2020/02/10, 
referentes, respetivamente, aos projetos de arquitetura e das especialidades apresentados.  
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de l icenciamento da 
obra de “Construção de um Edifício de Habitação coletiva e Muros de Vedação”, 
composto por três fogos, a incidir sobre um prédio urbano sito em rua das Rosas da 
Pedra de Baixo, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20596 e inscrito na respetiva matriz 
predial urbana sob o artigo número 20464-P, com o número de processo 196/19,  com 
data de entrada em 2019/06/03, apresentado por Primebiz - Unipessoal, Lda., com o  
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NIPC 505872617, com sede em Av. Victor Gallo, n.º 11, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio na estrema do prédio confinante com a rua das Rosas 
da Pedra de Baixo, com a largura de 2,25m, através da colocação de blocos de 
betão com as dimensões de 0,10mx0,20mx0,06m, após a execução da camada de 
base em tout-venant com 0,15m de espessura. 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 62,20m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua das Rosas da Pedra de Baixo,  c onforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “Implantação”, com o 
número “1A1”, datada de “novembro 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 
1887/19, datado de 2019/11/14, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar a sociedade requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do 
art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer 
a emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
15. Req.º nº 226/20, datado de 07/02/2020 - Proc.º n.º 526/18, datado de 10/12/2018 - Rui  
Miguel Justino Ribeiro e Sophie Camille Madeleine Telier Justino Ribeiro 
 
136 - Presente requerimento n.º 226/20, datado de 2020/02/07, constante do processo 
camarário n.º 526/18, em nome de Rui Miguel Justino Ribeiro, com o NIF 209080736 e de 
Sophie Camille Madeleine Telier Justino Ribeiro, com o NIF 293579539, ambos com 
residência em 80, Avenue des Tulipes, 93370, Montfermeil, França, representados por Nuno 
Filipe Justino Ribeiro, com o NIF 214046966, com residência em rua Santa Maria, n.º  30,  
união das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, referente ao 
pedido de licenciamento da obra de “Construção de Habitação Unifamiliar, Piscina, 
Anexo e Muros de Vedação, com demolição do existente”, a incidir sobre um prédio 
urbano, sito na rua da Fonte Santa, f reguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o  número 
4430 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 4509, dispondo de projeto de 
arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2020/01/20. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/02/12, 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 de “Construção 
de Habitação Unifamiliar, Piscina, Anexo e Muros de Vedação, com demolição do 
existente”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua da Fonte Santa, freguesia de 
Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 4430 e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo número 4509, com o número de processo 526/18, com data de entrada em  
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2018/12/10, apresentado por Rui Miguel Justino Ribeiro, com o NIF 209080736 e de 
Sophie Camille Madeleine Telier Justino Ribeiro, com o NIF 293579539,  ambos com 
residência em 80, Avenue des Tulipes, 93370, Montfermeil, França, representados por 
Nuno Filipe Justino Ribeiro, com o NIF 214046966, com residência em rua Santa Maria, 
n.º 30, união das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, com os seguintes 
condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio ao longo da estrema confinante com a rua da Fonte 
Santa, através da colocação de calçada em pedra calcária com as dimensões de 
0,05mx0,05mx0,05m, após execução de camada de base em tout-venant com 0,15m 
de espessura. O lancil deverá ser em calcário com as dimensões de 0,13m (largura 
à vista) x 0,20m (altura) x 0,13m (largura da base). 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 62,50m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua da Fonte Santa, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE IMPLANTAÇÃO, 
ARRANJOS EXTERIORES”, com o número “01A”,  datada de “dezembro 2019”, 
entregue a coberto do requerimento n.º 2087/19, datado de 2019/12/18, ficando a 
emissão da Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão 
emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverão, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
16. Req.º nº 218/19, datado de 30/12/2019 - Proc.º n.º 279/18, datado de 13/07/2018 - 
Tiago Lopes Mota 
 
137 - Presente requerimento n.º 2148/19, datado de 2019/12/30, constante do p rocesso 
camarário n.º 279/18, subscrito por Tiago Lopes Mota, com o NIF 259125849, com 
residência em rua da Embra, n.º 65, lugar de Embra, f reguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Ampliação e alteração de 
edifício de habitação e alteração do número de unidades de utilização,  passando de 
uma habitação para duas habitações”, a incidir sobre um prédio urbano,  sito em rua da 
Embra, n.º 65, lugar de Embra, f reguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 11200 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 19570, dispondo de projeto de arquitetura 
aprovado por deliberação camarária datada de 2019/06/17. 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2020/01/22, 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 artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de l icenciamento da 
obra de “Ampliação e alteração de edifício de habitação e alteração do número de 
unidades de utilização, passando de uma habitação para duas habitações”, a incidir  
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sobre um prédio urbano, sito em rua da Embra, n.º 65, lugar de Embra, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 11200 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
19570, com o número de processo 279/18, com data de entrada em 2018/07/13, 
apresentado por Tiago Lopes Mota, com o NIF 259125849, com residência em rua da 
Embra, n.º 65, lugar de Embra, freguesia e concelho de 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. 
 
 
17. Req.º nº 161/20, datado de 24/01/2020 - Proc.º n.º 233/19, datado de 01/07/2019 - 
Alex Clement Robberecht e Bhadrani Pandithage 
 
138 - Presente requerimento n.º 161/20, datado de 2020/01/24, constante do processo 
camarário n.º 233/19, subscrito por Alex Clement Robberecht, com o NIF 282525963 e por 
Bhadrani Pandithage, com o NIF 282526072, ambos residentes em rua dos Pinhais  Altos, 
n.º 162 A, Toco, freguesia de Amor, concelho de Leiria, referente ao pedido de licenciamento 
da obra de “Construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, a incidir 
sobre um prédio rústico, sito na rua Gregório da Silva, lugar de Pilado, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o  
número 13855 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 7713,  dispondo de 
projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2019/12/27. 
 
Presente parecer técnico do serviços datado de 2020/01/24, 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 uma moradia unifamiliar e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, 
sito na rua Gregório da Silva, lugar de Pilado, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13855 
e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 7713, com o número de 
processo 233/19, com data de entrada em 2019/07/01, apresentado por Alex Clement 
Robberecht, com o NIF 282525963 e por Bhadrani Pandithage, com o NIF 282526072, 
ambos residentes em rua dos Pinhais Altos, n.º 162 A, Toco, freguesia de Amor, 
concelho de Leiria, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio ao longo da estrema do prédio confinante com a rua 
Gregório da Silva, com uma largura de 2,25m, estabelecido por forma a 
salvaguardar a distância de 3,25m ao eixo do referido arruamento. 
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2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 53,30m2, ao longo 

da frente do prédio confinante com a rua Gregório da Silva, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “IMPLANTAÇÃO Cedências”, com o 
número “1.1”, datada de “Nov/19”, entregue a coberto do requerimento n.º 1896/19, 
datado de 2019/11/14, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada 
à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, 
devidamente atualizada. 

 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverão, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
18. Req.º nº 153/20, datado de 24/01/2020 - Proc.º n.º 193/19, datado de 31/05/2019 - 
Maria Edite Alves Monteiro 
 
139 - Presente requerimento n.º 153/20, datado de 2020/01/24, constante do processo 
camarário n.º 193/19, em nome de Maria Edite Alves Monteiro, com o NIF 188169695, com 
morada em rua da Escola, n.º 44, lugar de Fonte Santa, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Legal ização da alteração de 
moradia” e “Legalização da construção de anexos”, incluindo obra de “Demolição de 
anexos e muros de vedação” e o “Destaque de parcela”, a incidir sobre um prédio urbano 
sito na rua da Escola, lugar de Fonte Santa, f reguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 10192  e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 14762, dispondo de projeto de 
arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2019/10/28. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/01/28, 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 de “Legalização 
da alteração de moradia” e “Legalização da construção de anexos”, incluindo obra de 
“Demolição de anexos e muros de vedação” e o “Destaque de parcela”, a incidir sobre 
um prédio urbano sito na rua da Escola, lugar de Fonte Santa, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob 
o número 10192 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 14762,  com o 
número de processo 193/19, com data de entrada em 2019/05/31, em nome de Maria 
Edite Alves Monteiro, com o NIF 188169695, com morada em rua da Escola, n.º 44, 
lugar de Fonte Santa, freguesia e concelho de Marinha Grande.  
 
Mais delibera informar a requerente do seguinte: 
 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a 

contar da data da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
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2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 

Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de 
vistoria municipal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
19. Req.º nº 193/20, datado de 03/02/2020 - Proc.º n.º 346/19, datado de 17/09/2019 - 
Arménio Gonçalves Fortunato e Bettina Alter Fortunato 
 
140 - Presente requerimento n.º 193/20, datado de 2020/02/03, constante do processo 
camarário n.º 346/19, subscrito por Arménio Gonçalves Fortunato, com o NIF 153833076 e 
por Bettina Alter Fortunato, com o NIF 229549420, ambos residentes em rua 18 de Janeiro 
de 1934, n.º 7 - 3.º AB, freguesia e concelho de Marinha Grande,  referente ao  pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de uma Moradia Unifamiliar e Muro de Vedação”,  
a incidir sobre um prédio rústico, sito na rua Central, lugar de Garcia, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o  
número 13375 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 10697,  dispondo de 
projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 2019/12/09.  
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/02/18, ref erente aos projetos  das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Construção 
de uma Moradia Unifamiliar e Muro de Vedação”, a incidir sobre um prédio rústico, sito 
na rua Central, lugar de Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, descri to na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13375 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo número 10697, com o número de processo 346/19,  
com data de entrada em 2019/09/17, apresentado por Arménio Gonçalves Fortunato, 
com o NIF 153833076 e por Bettina Alter Fortunato, com o NIF 229549420, ambos 
residentes em rua 18 de Janeiro de 1934, n.º 7 - 3.º AB, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, o mesmo, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio ao longo da estrema do prédio confinante com a rua 
Central, em calçada de calcário com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após 
execução de uma base em “tout-venant” com 0,15m de espessura. O lanci l deverá 
ser de calcário com as dimensões de 0,13m (largura à vista). 

2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 71,97m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua Central, conforme configuração constante 
da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação”, com o número “A.02” , 
datada de “09/2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 1554/19, datado de 
2019/09/17, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, 
devidamente atualizada. 
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Mais delibera informar os requerentes que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverão, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
20. Req.º nº 1698/19, datado de 10/10/2019 e Req.º nº 2125/19, datado de 23/12/2019 - 
Proc.º n.º 377/19, datado de 10/10/2019 - Tecnifreza Indústria Moldes S.A. 
 
141 - Presente pedido com os registos n.º 1698/19, datado de  10/10/2019,  e n.º 2125/19,  
datado de 23/12/2019, relativos a licenciamento de obra de ampliação de edifício 
destinado a uma unidade industrial sito no n.º 119 da estrada do Guilherme, f regues ia e 
concelho da Marinha Grande, nos prédios registados na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 14284, 16056 e 11763, inscritos respetivamente na matriz pred ial 
urbana sob o artigo n.º 20439-P e na matriz predial rústica sob os atigos n.º 2333 e 2334,  
todos da f reguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de 
licenciamento n.º 377/19, com data de entrada de 10/10/2019, apresentado por Tecnifreza 
Indústria Moldes S.A., com o NIPC 502 151 200, com sede na Estrada dos Guilhermes,  
f reguesia e concelho da Marinha Grande; 
Presente informação técnica, datada de 13/02/2020, que atesta encontrar-se o p rojeto de 
arquitetura em condições de ser aprovado. 
Presente informação técnica, datada de 14/02/2020, que atesta encontrarem-se os pro jetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
Presente informação técnica, datada de 18/02/2019, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo a 
obra de ampliação de edifício destinado a uma unidade industrial si to no n.º 119 da 
estrada do Guilherme, freguesia e concelho da Marinha Grande, nos prédios 
registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 14284, 
16056 e 11763, inscritos respetivamente na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
20439-P e na matriz predial rústica sob os artigos n.º 2333 e 2334, todos da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 377/19, 
com data de entrada de 10/10/2019, apresentado por Tecnifreza Indústria Moldes S.A., , 
com o NIPC 502 151 200, com sede na Estrada dos Guilhermes, freguesia e concelho 
da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um 
ano a contar da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
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3 – Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
21. Req.º nº 1645/19, datado de 02/10/2019 - Proc.º n.º 531/18, datado de 17/12/2018 - 
Joaquim Jesus Duarte 
 
142 - Presente pedido com o registo n.º 1645/19, datado de 02/10/2019, relativo a 
legalização de edificações em exploração pecuária, sita na Quinta do Fagundo, no p rédio 
registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 1248 e inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo n.º 10078, da freguesia e concelho da Marinha Grande,  
a que se reporta o processo de licenciamento n.º 531/18, com data de entrada de 
17/12/2018, apresentado por Joaquim Jesus Duarte, com o NIF 132 490 919, residente na 
rua Maria Elisa - Casalito, n.º 1500, freguesia de Amor e concelho de Leiria, cujo p rojeto de 
arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara de 25/03/2019; 
Presente documento com o registo n.º 709/16, datado de 03/05/2016, enviado pela 
Delegação Regional de Leiria da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, com a 
ata de conferência decisória, realizada a 20/04/2016 nas instalações daquela ent idade, na 
qual se proferiu deliberação favorável condicionada ao processo de regularização 
extraordinária, realizado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5/11, apresentado para a 
presente exploração pecuária, em nome de Agro-Pecuária Santo André, Lda.; 
Presente informação técnica, datada de 28/01/2020, que atesta encontrarem-se os pro jetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
Presente informação técnica, datada de 19/02/2020, 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 à 
legalização de edificações em exploração pecuária, sita na Quinta do Fagundo, no 
prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
1248 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 10078, da freguesia e concelho 
da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 531/18, com data 
de entrada de 17/12/2018, apresentado por Joaquim Jesus Duarte, com o NIF 132 490 
919, residente na rua Maria Elisa - Casalito, n.º 1500, freguesia de Amor 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. 
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3 – Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG),  em vigor,  a 
concessão da respetiva autorização de utilização, ficará dependente da real ização de 
prévia vistoria municipal. 
4 – Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
22. Req.º nº 212/20, datado de 05/02/2020 - Proc.º n.º 183/19, datado de 23/05/2019 - 
Hilário Gaspar Carvalho e Jéssica Brites Moreira 
 
143 - Presente requerimento n.º 212/20, datado de 2020/02/05, constante do processo 
camarário n.º 183/19, subscrito por Hilário Gaspar Carvalho, com o NIF 264761480,  com 
residência em rua da Nora, n.º 409, lugar de Brejo, união das fregues ias  de Monte Real e 
Carvide, concelho de Leiria e por Jéssica Brites Moreira, com o NIF 251734749, com 
residência em rua da Foz, n.º 30, lugar de Praia da Vieira, f reguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Alteração 
e ampliação de edifício de habitação e muros”, a incidir sobre um prédio urbano,  sito na 
rua Álvaro Filipe Gouveia Pedrosa, lugar de Talhões da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 2720 e inscrito na matriz predial urbana sob o  art igo número 2982,  
dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária datada de 
2019/10/28. 
Presente parecer técnico do serviços datado de 2020/02/06, 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 “Alteração e 
ampliação de edifício de habitação e muros”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na 
rua Álvaro Filipe Gouveia Pedrosa, lugar de Talhões da Vieira, freguesia de Vieira de 
Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 2720 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
número 2982, com o número de processo 183/19, com data de entrada em 2019/05/23,  
apresentado por Hilário Gaspar Carvalho, com o NIF 264761480, com residência em 
rua da Nora, n.º 409, lugar de Brejo, união das freguesias de Monte Real e Carvide, 
concelho de Leiria e por Jéssica Brites Moreira, com o NIF 251734749, com residência 
em rua da Foz, n.º 30, lugar de Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, o mesmo, 
com os seguintes condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 

nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua Álvaro 
Filipe Gouveia Pedrosa, em calçada de calcário com as dimensões de 
0,05mx0,05mx0,05m, após execução de uma base em tout-venant com 0,15m de 
espessura. O lancil deverá ser de betão com as dimensões de 0,12m (largura à 
vista) x 0,25m (altura) x 0,15m (largura da base). 



 

Página 36 de 66 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 26/02/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 2,10m2, ao longo 

da frente do prédio confinante com a rua Álvaro Filipe Pedrosa, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE 
CEDÊNCIAS”, com o número “01.01”, datada de “SETEMBRO 2019”, entregue a 
coberto do requerimento n.º 1688/19, datado de 2019/10/09, ficando a emissão da 
Autorização de Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela 
Conservatória do Registo Predial, devidamente atualizada; 

 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverão, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
23. Req.º nº 2057/19 datado de 12/12/2019 - Proc.º n.º 761/2019, datado de 12/12/2019 - 
Amélia Santos da Silva Rodrigues e Maria Helena Santos da Silva Inês 
 
144 - Presente requerimento n.º 2057/19, datado de 12/12/2019, apresentado  por Amélia 
Santos da Silva Rodrigues, com o NIF 165 825 130, residente na rua do Sobreiro, n. º  31, 
Casal Galego, e por Maria Helena Santos da Silva Inês, com o NIF 165 827 149, residente 
na rua 42, n.º 24, Trutas, ambas na freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se refere 
o pedido de alteração do título de propriedade horizontal do edifício sito no n.º 8 da rua D .  
João Pereira Venâncio, Marinha Grande, no prédio registado na Conservatória do Registo 
Predial com o n.º 631 e inscrito na Matriz Predial Urbana sob o artigo 10664, da freguesia e 
concelho da Marinha Grande, a que corresponde o processo n.º 761/2019, datado de 
12/12/2019; 
Presente parecer técnico datado de 11/02/2020, que atesta estarem reunidos os requis itos 
necessários à alteração pretendida do título de propriedade horizontal do edifício em causa; 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara delibera: 
 
Deferir e mandar emitir a certidão requerida de alteração do título de propriedade 
horizontal do edifício sito no n.º 8 da rua D. João Pereira Venâncio, Marinha Grande, no 
prédio registado na Conservatória do Registo Predial com o n.º 631 e inscrito na Matriz 
Predial Urbana sob o artigo 10664, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que 
corresponde o processo n.º 761/2019, datado de 12/12/2019. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
24. Req.º nº 155/20, datado de 24/01/2020 - Proc.º n.º 16/20, datado de 24/01/2020 – 
Deolinda Rosa – Cabeça de Casal da herança de 
 
145 - Presente requerimento n.º 155/20, datado de 2020/01/24, constante do processo 
camarário n.º 16/20, referente ao “Pedido de emissão de certidão de destaque de 
parcela”, a incidir sobre o prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o n.º 11522, e inscrito na matriz predial rústica sob o art igo n.º 1618,  
com a área total de 2.184,00m2, localizado na Estrada da Maceira,  lugar de Picass inos, 
f reguesia e concelho de Marinha Grande, nos termos previstos no n.º 4 do art. 6.º do  
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Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9 de setembro. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/02/19, que atesta estarem 
preenchidos os requisitos legais necessários ao deferimento da operação de destaque 
requerida, bem como à emissão da respetiva certidão comprovativa. 
 
Após análise da pretensão, bem como o referido parecer técnico datado de 2020/02/19, 
a Câmara delibera: 
 
DEFERIR a operação de destaque em referência, por se encontrarem reunidas as 
condições expressas no n.º 4 do artigo 6.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, dado o prédio se situar 
em perímetro urbano e as duas parcelas resultantes do destaque, confrontarem com 
arruamento público.  
 
Mais delibera mandar emitir a respetiva certidão de destaque para efeitos de registo 
predial, nos termos do n.º 9 do artigo 6.º do RJUE, devendo nela constar a 
obrigatoriedade de inscrição do ónus de não fracionamento das parcelas resultantes 
do destaque, por um período de 10 anos contados da data do mesmo, nos termos do 
n.º 6 e n.º 7 do citado artigo 6.º, sem o que não poderá ser licenciada ou co municada 
qualquer obra de construção nessas parcelas. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
25. Req.º nº 148/20, datado de 23/01/2020 - Proc.º n.º 14/20, datado de 23/01/2020 - 
Susana Margarida Gomes Calado 
 
146 - Presente requerimento n.º 148/20, datado de 2020/01/23, constante do  processo 
camarário n.º 14/20, em nome de Susana Margarida Gomes Calado, com o NIF 
202885712, com residência em rua Central, n.º 140, lugar de Garcia, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, relativo ao “Pedido de Certidão de Destaque” de parcela de prédio s ito 
na rua do Bico, lugar de Garcia, f reguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 7744 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 15229 da f reguesia e concelho de 
Marinha Grande, com a área total de 4.350,00m2. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2020/02/12, propondo o indeferimento 
do “Pedido de Certidão de Destaque” requerido, pelo facto da parcela que se pretende 
destacar, não assegurar o cumprimento do disposto no n.º 4 do art. 6.º do Reg ime Jurídico 
da Urbanização e Edif icação – 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, visto a referida parcela, não  
confrontar com arruamento público, apesar da rua das Giestas indicada, apenas se constituir 
como tal, no troço localizado a Norte, onde se encontram edif icadas duas habitações, 
deixando de ter perfil e caráter de arruamento público, infra estruturas e pavimentação a 
partir desse troço, constituindo-se apenas em terra batida. É ainda salientado no  referido 
parecer técnico que “(…) de acordo com os conceitos técnicos atualizados nos domínios do 
ordenamento do território e do urbanismo, constantes no Decreto Regulamentar n.º 5/ 2019,  
de 27 de setembro, nomeadamente no que respeita à designação de INFRAESTRUTURAS 
URBANAS - Ficha n.º I-38, onde se engloba o conceito de INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS  a 
que alude o art. 43.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação - RJUE, aprovado pelo  
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Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação atual, as infraestruturas urbanas são os 
sistemas técnicos de suporte direto ao funcionamento dos ag lomerados urbanos ou da 
edif icação em conjunto, pelo que, a sua ausência, não permite a constituição da parcela que 
se pretende destacar.” 
 
Após a análise do “Pedido de Certidão de Destaque” de parcela de prédio sito na rua 
do Bico, lugar de Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 7744 e inscri to na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 15229 da freguesia e concelho de 
Marinha Grande, com a área total de 4.350,00m2, apresentado por Susana Margarida 
Gomes Calado, com o NIF 202885712, com residência em rua Central, n.º 140, lugar de 
Garcia, freguesia e concelho de Marinha Grande, bem como do parecer técnico datado 
de 2020/02/12, a Câmara Municipal delibera: 
 
NOTIFICAR a requerente, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do 
Procedimento Administrativo – CPA, para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA 
PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da 
pretensão, pelo facto da parcela que se pretende destacar, não assegurar o 
cumprimento do disposto no n.º 4 do art. 6.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, visto a referida parcela, não 
confrontar com arruamento público, apesar da rua das Giestas indicada, apenas se 
constituir como tal, no troço localizado a Norte, onde se encontram edificadas duas 
habitações, deixando de ter perfil e caráter de arruamento público, infra estruturas e 
pavimentação a partir desse troço, constituindo-se apenas em terra batida.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
26. Req.º nº 1376/19, datado de 13/08/2019 - Proc.º n.º 288/19, datado de 13/08/2019 - 
Júlia da Encarnação – Cabeça de Casal da Herança de 
 
147 - Presente requerimento n.º 1376/19, datado de 2019/08/13, constante do p rocesso 
camarário n.º 288/19, em nome de Júlia da Encarnação – Cabeça de Casal  da Herança 
de, com o NIF 745030840, com morada em rua 42, n.º 24, lugar de Trutas, f reguesia e 
concelho de Marinha Grande, apresentado por Maria Helena Santos Da Silva Inês , com o  
NIF 165827149, com morada em rua 42, n.º 24, lugar de Trutas, f reguesia e concelho de 
Marinha Grande, e por Amélia Santos da Silva Rodrigues, com o NIF 165827149,  com 
morada em rua do Sobreiro, n.º 31, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, ambas na qualidade de herdeiras de Júlia da Encarnação, relat ivo ao  pedido de 
licenciamento da “Legalização de alteração de edifício habitacional”  existente, do 
licenciamento da obra de “Demolição de dois anexos (garagem e galinheiros)“ e da 
“Constituição do conjunto no regime de propriedade horizontal” , a incidir sobre um 
prédio urbano sito na rua Álvaro Cunhal, lugar de Casal Galego, f reguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o  
número 16992 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 7016, da f reguesia e 
concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2020/02/11, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, designadamente: 
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1. O n.º 1 do art. 65.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, pelo fac to do pé 
direito das duas habitações localizadas a tardoz do edifício principal, ao nível do rés-
do-chão, não garantirem um pé direito mínimo de 2,40m; 

2. O n.º 1 do art. 71.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, pelo fac to das 
janelas dos compartimentos das cozinhas das habitações localizadas a tardoz do 
edif ício principal, ao nível do rés-do-chão, não garantirem uma área mínima de 
1,08m2 que permita a iluminação e ventilação adequada daqueles espaços; 

3. O art. 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, pelo facto das janelas dos 
compartimentos da habitação localizada no rés-do-chão do edif ício principal, 
anteriormente licenciado, e designados por “0.3 Quarto”, 0.4 Quarto” e “0.6 Sala”,  
não garantirem, a um e outro lado dos respetivos eixos, larguras mínimas de 2,00m 
livres de quaisquer obstáculos à sua iluminação; 

4. O art. 86.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, pelo facto das instalações 
sanitárias das habitações localizadas a tardoz do edifício principal, ao nível do rés -
do-chão, disporem de comunicação direta com compartimentos habitáveis; 

5. A alínea 3) do n.º 2.9.6. das normas técnicas anexas ao Decreto-Lei n.º 163/2006,  de 
08/08, pelo facto da abertura das portas das instalações sanitárias p rejudicarem a 
manobra por pessoas com mobilidade condicionada, dentro do espaço l ivre para 
rotação de 360.º; 

6. A alínea b) do n.º 4 do art. 42.º do Regulamento Municipal da Edif icação e 
Urbanização do Município da Marinha Grande, pelo facto do espaço coberto 
destinado ao estacionamento automóvel, não garantir uma largura mínima de 6,00m, 
equivalente a um lugar normal com 2,50m de largura acresc ido de um lugar com 
uma largura de 3,50m destinado a pessoas com mobilidade condicionada.   

 
Após a análise do pedido de licenciamento da “Legalização de alteração de edif ício 
habitacional” existente, do licenciamento da obra de “Demolição de dois anexos 
(garagem e galinheiros)“ e da “Constituição do conjunto no regime de propriedade 
horizontal”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua Álvaro Cunhal, lugar de Casal  
Galego, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16992 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 7016, da freguesia e concelho de Marinha Grande, em 
nome de Júlia da Encarnação – Cabeça de Casal da Herança de, com o NIF 745030840,  
com morada em rua 42, n.º 24, lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, apresentado por Maria Helena Santos da Silva Inês, com o NIF 165827149, 
com morada em rua 42, n.º 24, lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, e por Amélia Santos da Silva Rodrigues, com o NIF 165827149,  com morada 
em rua do Sobreiro, n.º 31, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, ambas na qualidade de herdeiras de Júlia da Encarnação, bem como do 
parecer técnico datado de 2020/02/11, a Câmara Municipal delibera: 
 
NOTIFICAR as requerentes, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do 
Procedimento Administrativo – CPA, para se pronunciarem em sede de AUDIÊNCIA 
PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da 
pretensão, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014,  de 9 
de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, 
nomeadamente por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, 
designadamente: 
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1. O n.º 1 do art. 65.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, pelo facto do 
pé direito das duas habitações localizadas a tardoz do edifício principal , ao nível do 
rés-do-chão, não garantirem um pé direito mínimo de 2,40m; 
2. O n.º 1 do art. 71.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, pelo facto das 
janelas dos compartimentos das cozinhas das habitações localizadas a tardoz do 
edifício principal, ao nível do rés-do-chão, não garantirem uma área mínima de 1,08m2 
que permita a iluminação e ventilação adequada daqueles espaços; 
3. O art. 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, pelo facto das janelas 
dos compartimentos da habitação localizada no rés-do-chão do edifício principal, 
anteriormente licenciado, e designados por “0.3 Quarto”, 0.4 Quarto” e “0.6 Sala”, não 
garantirem, a um e outro lado dos respetivos eixos, larguras mínimas de 2,00m l ivres 
de quaisquer obstáculos à sua iluminação; 
4. O art. 86.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, pelo facto das 
instalações sanitárias das habitações localizadas a tardoz do edifício principal, ao 
nível do rés-do-chão, disporem de comunicação direta com compartimentos 
habitáveis; 
5. A alínea 3) do n.º 2.9.6. das normas técnicas anexas ao Decreto-Lei n.º 163/2006, de 
08/08, pelo facto da abertura das portas das instalações sanitárias prejudicarem a 
manobra por pessoas com mobilidade condicionada, dentro do espaço livre para 
rotação de 360.º; 
6. A alínea b) do n.º 4 do art. 42.º do Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização do Município da Marinha Grande, pelo facto do espaço coberto destinado 
ao estacionamento automóvel, não garantir uma largura mínima de 6,00m, equivalente 
a um lugar normal com 2,50m de largura acrescido de um lugar com uma largura de 
3,50m destinado a pessoas com mobilidade condicionada.   
 
Mais delibera informar as requerentes que, a eventual reformulação da proposta, 
deverá preconizar um recuo do muro de vedação existente ou uma parte deste, por 
forma a assegurar uma largura útil mínima de 1,50m para o passeio contíguo ao 
prédio, devendo prever a sua pavimentação com material idêntico ao existente, em 
calçada de calcário com as dimensões de 0,05mx0,05mx0,05m, após execução de uma 
base em “tout-venant” com 0,15m de espessura.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
27. Req.º nº 385/19, datado de 25/02/2019 - Proc.º n.º 67/19, datado de 25/02/2019 - Maria 
Celeste das Neves Carvalheiro 
 
148 - Presente requerimento n.º 385/19, datado de 2019/02/25, constante do processo 
camarário n.º 67/19 em nome de Maria Celeste das Neves Carvalheiro, com o NIF 
121062511, com residência em rua Fonte dos Fornos, n.º 7, lugar de Passagem, f reguesia 
de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, relativo ao pedido de l icenciamento da 
“Legalização de alterações de moradia unifamiliar e construção de telheiro” , a inc idir 
sobre um prédio urbano sito na rua Fonte dos Fornos, n.º 7, lugar de Passagem, f regues ia 
de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 3374 e inscrito na respetiva matriz predial urbana 
sob o artigo número 5779-P da freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2020/01/09, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes no n.º 10 do art. 5.º do  
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regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, pelo facto de ap resentar um 
índice de construção bruto de 0,274 superior ao índice de construção bruto máximo de 0,25, 
em resultado de apresentar uma área de construção de 126,20m2, superior à área de 
construção máxima permitida de 116,20m2.   
 
Após a análise do pedido de licenciamento da “Legalização de alterações de moradia 
unifamiliar e construção de telheiro” , a incidir sobre um prédio urbano sito na rua 
Fonte dos Fornos, n.º 7, lugar de Passagem, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob 
o número 3374 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 5779-
P da freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, apresentado por Maria 
Celeste das Neves Carvalheiro, com o NIF 121062511, com residência em rua Fonte 
dos Fornos, n.º 7, lugar de Passagem, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 
Marinha Grande, bem como do parecer técnico datado de 2020/01/09, a Câmara 
Municipal delibera: 
 
NOTIFICAR a requerente, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do 
Procedimento Administrativo – CPA, para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA 
PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da 
pretensão, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014,  de 9 
de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, 
nomeadamente por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente 
as constantes no n.º 10 do art. 5.º do regulamento do Plano Diretor Municipal da 
Marinha Grande, pelo facto de apresentar um índice de construção bruto de 0,274 
superior ao índice de construção bruto máximo de 0,25, em resultado de apresentar 
uma área de construção de 126,20m2, superior à área de construção máxima permitida 
de 116,20m2. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
28. Req.º nº 185/20, datado de 30/01/2020 - Proc.º n.º 24/20, datado de 30/01/2020 - 
Maricordeiro - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. 
 
149 - Presente requerimento com o n.º 185/20, datado de 30/01/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edif ício sito na Rua Joaquim da Silva Couceiro, n.º 5, 
f reguesia de Marinha Grande, cuja construção terá sido licenciada através dos processos n.º 
1617/1962 (moradia) e n.º 1328/1980 (garagem). 
Presente parecer técnico datado de 19/02/2020, 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 em Rua Joaquim da Si lva Couceiro, 
n.º 5, freguesia de Marinha Grande propriedade de Maricordeiro - Construção Civil e  
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Obras Públicas, Lda., com o NIPC 506403122, com sede em Rua do Vale, n.º 47, Casal  
dos Claros, freguesia de Amor e concelho de Leiria, com a seguinte composição: 
 

1) Membros efetivos 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Carlos Duarte  

 
2) Membros suplentes 

Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Nuno Fernandes 

  
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
29. Req.º nº 227/20, datado de 07/02/2020 - Proc.º n.º 1534/99, datado de 15/12/1999 - 
Paulo Jorge Ascenso Marques e Alexandra Paula Dinis da Silva 
 
150 - Presente requerimento com o n.º 185/20, datado de 30/01/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício sito na Rua do Tecelão, n.º 24, freguesia de Marinha 
Grande, cuja construção terá sido licenciada através do processo n.º 1534/1999, com alvará 
de construção n.º 131/01, emitido em 08/02/2001 e alvará n.º 254/02, emitido em 05/06/2002. 
Presente parecer técnico datado de 19/02/2020, 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 do Tecelão, n.º 24,  freguesia 
de Marinha Grande, propriedade de Paulo Jorge Ascenso Marques, com o NIF 
192026623, e de Alexandra Paula Dinis da Silva, com morada no mesmo local,  com a 
seguinte composição: 
  

1) Membros efetivos 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Carlos Duarte  

 
2) Membros suplentes 

Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Nuno Fernandes 
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Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
30. Req.º nº 225/20, datado de 07/02/2020 - Proc.º n.º 420/18, datado de 04/10/2018 - 
Aurinda de Assunção Martins Afonso Morais - Cabeça de Casal da Herança de 
 
151 - Presente requerimento com o n.º 225/20, datado de 07/02/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a habitação, sito na Rua dos Carreirinhos, 
n.º 3, f reguesia de Marinha Grande, objeto de legalização de obra de alteração de morad ia, 
da construção de garagem de anexo e demolição de anexos existentes, a titulada pelo alvará 
de licença de legalização n.º 13/20, emitido em 27/01/2019, no âmbito do processo 
camarário n.º 420/18. 
Presente parecer técnico datado de 19/02/2020, 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 no n.º 6 do art.º 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande, em vigor. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Rua dos Carreirinhos, n.º 3, 
freguesia de Marinha Grande, propriedade da herança aberta por óbito de Aurinda de 
Assunção Martins Afonso Morais, com o NIF 744867940, representada por Paulo 
Miguel Martins Morais, na qualidade de cabeça de casal, com residência em Rua Lagoa 
do Coelho, n.º 36, Burinhosa, freguesia de Pataias, concelho de Alcobaça, com a 
seguinte composição: 
  

1) Membros efetivos 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Carlos Duarte  

 
2) Membros suplentes 

Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Nuno Fernandes 

  
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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31. Req.º nº 170/20, datado de 28/01/2020 - Proc.º n.º 813/05, datado de 21/11/2005 - 
Gracinda Ferreira Mateus 
 
152 - Presente requerimento com o n.º 170/20, datado de 28/01/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edif ício destinado a indústria, sito na Rua do Tecelão, 
Amieirinha, objeto de legalização de ampliação e de licenciamento de obras de alteração 
interior, de fachada e de cobertura, titulada pelo alvará de obras de legalização n.º 50/16, 
emitido em 23/08/2016. 
Presente parecer técnico datado de 19/02/2020, 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 no n.º 5 do artigo 65.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, considerando que o presente pedido é apresentado 
na sequência da realização de trabalhos de correção, com vista a sanar as 
desconformidades verificadas na vistoria realizada em 30/04/2019. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Rua do Tecelão, Amieirinha, 
freguesia de Marinha Grande propriedade de Gracinda Ferreira Mateus, com o NIF 
195483073, com residência em Estrada da Nazaré, n.º 252, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, com a seguinte composição: 
  

1) Membros efetivos 
Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Carlos Duarte  

 
2) Membros suplentes 

Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Nuno Fernandes 

  
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
32. Req.º nº 180/20, datado de 29/01/2020 - Proc.º n.º 22/20, datado de 29/01/2020 - Júlia 
Pedrosa Dinis - Cabeça de Casal da Herança de 
 
153 - Presente requerimento com o n.º 180/20, datado de 29/01/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício sito na Rua Joaquim Tomé Feteira, n.º 67, freguesia 
de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, cuja construção terá sido licenciada através 
dos processos n.º 262/1974, com alvará de construção n.º n.º 852/1974,  de 28/10/1974,  
processo n.º 447/1984, com alvará n.º 416/1984, de 06/06/1984 e processo 536/1984,  com 
alvará de construção n.º 471, emitido em 18/06/1984. 
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Presente parecer técnico datado de 19/02/2020, 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 em Rua Joaquim Tomé Feteira, n.º 67,  
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, propriedade da herança 
aberta por óbito de Júlia Pedrosa Dinis, com o NIF 741079747, representado por José 
Pedrosa Feteira, na qualidade de cabeça de casal, com morada em Travessa dos 
Vidreiros, n.º 4, r/c, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, com a 
seguinte composição: 
  

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte  

 
2) Membros suplentes 

Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 

  
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
33. Req.º nº 275/20, datado de 27/02/2020 - Proc.º n.º 489/18, datado de 15/11/2018 - 
Sossego do Avozinho, Lda. 
 
154 - Presente requerimento com o n.º 275/20, datado de 27/02/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a armazém e parque de garrafas de gás, 
sito na Rua de Leiria, n.º 68A, Barqueiro, Vieira de Leiria, objeto de licenciamento de obras 
de demolição, legalização e alteração, titulada pelo alvará de licença de obras de demolição, 
legalização e alteração n.º 82/19, emitido em 16/09/2019, no âmbito do processo camarário 
n.º 489/18. 
Presente parecer técnico datado de 19/02/2020, 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 no n.º 6 do art.º 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande, em vigor. 
 
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 –  
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Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Rua de Leiria, n.º 68A, Barqueiro,  
freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, propriedade de Sossego 
do Avozinho, Lda., com o NIF 507928393, com sede em Rua da Mata Nacional, 
Lameiro, Carvide, freguesa de Monte Real e Carvide, concelho de Leiria, com a 
seguinte composição: 
  

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte  

 
2) Membros suplentes 

Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 

  
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. 
 
 
34. Req.º nº 284/20, datado de 18/02/2020 - Proc.º n.º 523/18, datado de 07/12/2018 - Nau 
Frágil - Bar, Unipessoal, Lda. 
 
155 - Presente requerimento com o n.º 284/20, datado de 18/02/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a serviços (apoio de praia completo com 
restauração e bebidas), cuja construção foi licenciada no âmbito do processo camarário n. º 
523/18, e titulada pelo alvará de obras de construção n.º 38/19, emitido em 04/05/2019 por 
um período de 6 meses, e objeto de legalização de alterações promovidas em obra, 
aprovadas por deliberação camarária tomada na reunião de 27/12/2019 e aditadas ao 
mencionado alvará, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 7 do art.º 27.º do RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto -Lei n.º  555/99,  de 
16/12, na redação do decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09. 
Presente parecer técnico datado de 19/02/2020, 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 no n.º 6 do art.º 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande, em vigor. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Avenida Marginal, Praia da Vieira,  
freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande propriedade de Nau Frágil - 
Bar, Unipessoal, Lda., com o NIF 504839616, com sede na mesma morada, com a 
seguinte composição: 
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1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte  

 
2) Membros suplentes 

Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 

  
Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
35. Req.º nº 303/20, datado de 20/02/2020 - Proc.º n.º 524/18, datado de 07/12/2018 – 
Summercravel, Lda. 
 
156 - Presente requerimento com o n.º 303/20, datado de 20/02/2020, a solicitar a 
autorização de utilização para o edifício destinado a serviços (apoio de praia completo com 
restauração e bebidas), cuja construção foi licenciada no âmbito do processo camarário n.º 
524/18, e titulada pelo alvará de obras de construção n.º 44/19, emitido em 10/04/2019 por 
um período de 6 meses, e objeto de legalização de alterações promovidas em obra, 
aprovadas por deliberação camarária tomada na reunião de 27/12/2019 e tituladas pelo 
alvará de licença de legalização n.º 25/20, emitido em 18/02/2020. 
Presente parecer técnico datado de 20/02/2020, 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 no n.º 6 do art.º 57.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande, em vigor. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido e a referida informação e, nos termos do nº 2 do 
artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual – RJUE – 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, delibera designar a composição da 
comissão que efetuará a vistoria ao edifício sito em Avenida Marginal, Praia da Vieira,  
freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande propriedade de 
Summercaravel, Lda., com o NIPC 513091149, com sede na Rua Dr. António Luís 
Gomes, n.º 1, R/C, Dt.º, Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leira e concelho de 
Marinha Grande, com a seguinte composição: 
  

1) Membros efetivos 
Engenheira Maria João Oliveira 
Arquiteto Alexandre Fava 
Fiscal Carlos Duarte  

 
2) Membros suplentes 

Engenheiro Rui Vicente  
Arquiteto Ricardo Santos 
Fiscal Nuno Fernandes 
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Dos técnicos designados, dois de entre eles cumprem as condições impostas pelo 
número e artigo citados, ou seja habilitação legal para serem autores de projeto, 
correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 
profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
36. E/706/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - EDP, S.A. 
 
157 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/706/2020, datado de 
20/01/2020, apresentado por EDP – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A., com o NIPC 
504394029, com ocupação de espaço público para abertura de vala para realização de 
trabalhos em subsolo, referentes à execução de uma baixada de energia elétrica,  a levar a 
cabo na Rua Floristas Gravadores, Lote 1, Lameiro, f reguesia e concelho de Marinha 
Grande, numa extensão de cerca de 52,00 metros. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Qualidade de Vida, datado de 11/02/2020,  sobre o  
assunto, bem como despacho proferido pelo Vereador do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, em 12/02/2020, no uso da competência delegada pela 
Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do 
artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei  n.º 
136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à execução de uma baixada 
de energia elétrica, apresentado por EDP Distribuição – Energia, S.A., com o NIPC 
504394029, a levar a cabo na Rua Floristas Gravadores, Lote 1, Lameiro, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 

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

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

c) Deverão contactar previamente os serviços da Divisão de Qualidade de Vida,  
para acompanhamento da execução dos trabalhos. 

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

  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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37. Adenda a dois contratos de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho 
da Marinha Grande 
 
158 - Presentes Contratos de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no  concelho da 
Marinha com os números 83/2019, datado de 03/09/2019 e 125/2019, datado de 11/11/2019, 
celebrados entre o Município da Marinha Grande e Ribermold, Lda., e Megatechind – 
Indústrias Marinha Grande, Lda., respetivamente. 
 
Considerando que: 
 
- O Município da Marinha Grande celebrou dois contratos de Apoio ao Emprego e 
Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande com o n.º 83/2019, atado de 
03/09/2019 e n.º 125/2019, datado de 11/11/2019, com Ribermold, Lda. , e Megatechind – 
Indústrias Marinha Grande, Lda., respetivamente; 
- Ambas as sociedades benef iciaram da isenção do pagamento de taxas devidas pelo 
licenciamento de operações urbanísticas nas suas unidades industriais, em contrapart ida 
pela criação de postos de trabalho nas instalações objeto de processo de licenciamento;  
- Apesar de ter ficado mencionado nas cláusulas 4.ª dos ref eridos contatos que aquelas 
sociedades beneficiavam da isenção do pagamento de taxas, não consta, das mesmas,  o 
valor dessa isenção; 
Pela importância da referência dos valores em apreço, nos ditos contratos, a Câmara 
Municipal delibera completar aquelas cláusulas, que deverão constar de adenda aos 
contratos em causa. 
 
Assim, o n.º 1 da cláusula 4ª do contrato n.º 83/2019, em nome de Ribermold, Lda., 
passa a ter a seguinte redação: 
 “1. A representada do SEGUNDO OUTORGANTE beneficia de isenção do 
pagamento das taxas devidas pela realização da operação urbanística, no valor de 
48.825,23 euros (quarenta e oito mil oitocentos e vinte e cinco euros e vinte e três 
cêntimos).” 
O n.º 1 da cláusula 4ª do contrato n.º 125/2019, em nome de Megatechind – Indústrias 
Marinha Grande, Lda., passa a ter a seguinte redação: 
 “1. A representada da segunda outorgante beneficia de isenção do pagamento 
das taxas devidas pela realização da operação urbanística, no valor de 23.522,90 euros 
(vinte e três mil quinhentos e vinte e dois euros e noventa cêntimos).” 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
 

38. “Requalificação da Adutora dos Picotes – S. Pedro de Moel - CP n.º 33/2019 – 

Aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 
 
159 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela f irma adjudicatária 
“CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA”, para a execução da obra designada por 
“REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA DOS PICOTES - S. PEDRO DE MOEL”. 
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Presente informação da DQV, com a ref.ª 04PG2020, de 18 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 
“REQUALIFICAÇÃO DA ADUTORA DOS PICOTES - S. PEDRO DE MOEL”,  em que é 
cocontratante a firma “CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, L.DA”, del ibera apr ovar 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. 
 
 
39. Obra de Urbanização do Loteamento de Casal do Malta Arruamento B - Marinha 
Grande – Cedência de 227,40m² do terreno da Srª Isabel Dolores Correia Fortunato 
Monteiro 
 
160 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a Obra de Urbanização do Loteamento de Casal do Malta Arruamento B- Marinha 
Grande, 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 
cedência de terreno necessário do prédio rústico propriedade de Isabel Dolores Co rreia 
Fortunato Monteiro, NIF 106 754 831, que confronta a Norte com Herculano Ferreira 
Fortunato Herdeiros, a Sul com Emídio Maria da Silva, a Nascente com Avenida 1º de Maio e 
a Poente com Vala Pública, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 10093. O proprietário 
do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 227,40m², sem contrapartidas. 
  
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 227,40m², do prédio rústico de que é proprietária Isabel Dolores 
Correia Fortunato Monteiro, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 10093, que 
confronta a Norte com Herculano Ferreira Fortunato Herdeiros, a Sul com Emídio 
Maria da Silva, a Nascente com Isabel Dolores Correia Fortunato Monteiro e a Poente 
com Câmara Municipal da Marinha Grande, para a Obra de Urbanização do Loteamento 
de Casal do Malta Arruamento B- Marinha Grande, que passa a integrar o domínio 
público, sem contrapartidas, conforme consta da ficha de contacto assinada pelo 
proprietário e pelo Sr. Vice-Presidente Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, e que 
aqui se dá por reproduzida. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
40. Obra de Urbanização do Loteamento de Casal do Malta Arruamento B - Marinha 
Grande – Cedência de 225,20m² do terreno da Srª Lisene da Silva Barbosa Fortunato 
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161 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a Obra de Urbanização do Loteamento de Casal do Malta Arruamento B- Marinha 
Grande, 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 
cedência de terreno necessário do prédio urbano propriedade de Lisene da Silva Barbosa 
Fortunato, NIF 128 140 356, que confronta a Norte com Emídio Maria da Silva, a Sul com 
Francisco de Jesus Fortunato, a Nascente com Herculano Ferreira Fortunato e a Poente com 
Arruamento B, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 9830. O proprietário do imóvel, 
concordou com a cedência do terreno de 225,20m², sem contrapartidas. 
  
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 225,20m², do prédio urbano de que é proprietária Lisene da Silva 
Barbosa Fortunato, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 9830, que confronta a 
Norte com Emídio Maria da Silva, a Sul com Francisco de Jesus Fortunato, a Nascente 
com Lisene da Silva Barbosa Fortunato e a Poente com Arruamento B, para a Obra de 
Urbanização do Loteamento de Casal do Malta Arruamento B- Marinha Grande, que 
passa a integrar o domínio público, sem contrapartidas, conforme consta da ficha de 
contacto assinada pelo proprietário e pelo Sr. Vice-Presidente Carlos Alexandre de 
Carvalho Caetano, e que aqui se dá por reproduzida. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
41. Obra de Urbanização do Loteamento de Casal do Malta Arruamento B - Marinha 
Grande – Cedência de 318,10m² de terreno integrado na Herança de João Inácio da 
Silva 
 
162 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a Obra de Urbanização do Loteamento de Casal do Malta Arruamento B- Marinha 
Grande, 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 
cedência de terreno necessário do prédio urbano integrado na herança de José Inác io da 
Silva representada por Maria Regina Marques Pereira Matos de Abreu, na qualidade de 
Cabeça de Casal, NIF 115 234 659, que confronta a Norte com José Pereira Órfão,  a Sul 
com Herculano Fortunato, a Nascente com Artur Marques de Oliveira Batalha e a Poente 
com Terrenos Camarários, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 6056. O proprietário 
do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 318,10 m², sem contrapartidas. 
  
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 318,10m², do prédio urbano integrado na herança de José Inácio 
da Silva representada por Maria Regina Marques Pereira Matos de Abreu, na qualidade 
de Cabeça de Casal, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 6056, que confronta a 
Norte com José Pereira Órfão, a Sul com Herculano Fortunato, a Nascente com Maria 
Regina Marques Pereira Matos de Abreu - Cabeça de Casal e a Poente com 
Arruamento B, para a Obra de Urbanização do Loteamento de Casal do Malta 
Arruamento B- Marinha Grande, que passa a integrar o domínio público, sem 
contrapartidas, conforme consta da ficha de contacto assinada pelo proprietário e pelo 
Sr. Vice-Presidente Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, e que aqui se dá por 
reproduzida. 
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Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
42. Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira – Cedência de passagem de coletor 
 
163 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Para a execução da Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Picassinos,  
Pedrulheira e Tojeira, foram realizados os contactos necessários à ef et ivação do acordo 
tendo-se nesta sequência elaborado a f icha de contacto, que foi assinada pelos 
intervenientes, para passagem do coletor no terreno do prédio rustico propriedade de Rui 
Miguel Torres Parracho, NIF 238338428, que confronta a Norte com Caminho,  a Sul com 
João Maria da Silva, a Nascente com Vala e a Poente com Júlia Augusta da Silva, inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo n.º 1536. O proprietário do imóvel,  autoriza a passagem do 
coletor na sua propriedade, tendo como contrapartidas a isenção de pagamento de taxas de 
ligação ao saneamento. Com conhecimento das condicionantes inerentes à localização do 
terreno, deve o técnico responsável pela execução de eventual projeto de construção 
consultar previamente os serviços do Município. 
  
Assim, a Câmara Municipal, obtida a expressa anuência do proprietário, de acordo 
com a ficha anexa, delibera aprovar a execução e instalação nos termos fixados, com 
caráter permanente e não oneroso, de um coletor no prédio rústico, inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo n.º 1536, que confronta a Norte com Caminho, a Sul com 
João Maria da Silva, a Nascente com Vala e a Poente com Júlia Augusta da Silva, para 
a execução da Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas de Picassinos,  
Pedrulheira e Tojeira, tendo como contrapartidas a isenção de pagamento de taxas de 
ligação ao saneamento. Com conhecimento das condicionantes inerentes à 
localização do terreno, deve o técnico responsável pela execução de eventual projeto 
de construção consultar previamente os serviços do Município, conforme consta da 
ficha anexa elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada pelo proprietário e 
pelo Sr. Vice-Presidente Carlos Alexandre de Carvalho Caetano, e que aqui se dá por 
reproduzida. 
 
Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
43. Requalificação Arquitetónica e Energética do Edifício da Biblioteca Municipal - 
Concurso público n.º 10/2020- Deliberação Inicial 
 
164 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com a ref .ª MF-10-2020 de 05 de fevereiro 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. 
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O preço base do concurso é de 250.132,00 euros e o prazo de execução é de 180 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: 
Arq. Miguel Figueiredo (Presidente), Arq. Mauro Oliveira (Vogal),  Engª Maria 
João (Secretário) e como suplentes Engª Cristina Silva e Arqª Isabel Alves.  

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. 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

 
 
44. Isenção do pagamento de taxas 
 
165 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
A Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande – Capela de Albergaria, 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 de um jantar dançante alusivo ao Dia da Mulher,  
no dia 07 de março de 2020; 
- Publicidade alusiva à festa; 
 
A Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º Dezembro – Pero Neto, solicitou à Câmara 
Municipal a isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da at ividade a 
seguir elencada: 
 
-Licença especial de ruído para a realização de um jantar com animação musical, no  dia 29 
de fevereiro de 2020; 
-Licença especial de ruído para a realização de um jantar com animação musical, no  dia 04 
de abril de 2020; 
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-Licença especial de ruído para a realização de um Jantar Comemorativo do Dia da Mulher,  
no dia 07 de março de 2020; 
 
A Sociedade Instrução e Recreio 1º de Maio, solicitou à Câmara Municipal a isenção do 
pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 
 
- Autorização para a utilização das vias públicas para a realização de atividades de caráter 
desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal, para realização de um 
Passeio de BTT no dia 08 de março de 2020; 
 
Presentes as informações nº 9/CS, 10/CS, 13/CS, 14/CS e 15/CS de 13, 17, 18 e 19 de 
fevereiro de 2020, respetivamente, fundamentadas de facto e de direito nos termos do nº 6 
do artigo 14º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea a) e b) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e 
Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as Juntas de Freguesia, a s  
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 a Fábrica da Igreja 
Paroquial da Marinha Grande – Capela de Albergaria, a Sociedade Instrutiva e 
Recreativa 1º Dezembro – Pero Neto e a Sociedade Instrução e Recreio 1º de Maio do 
pagamento das taxas devidas pela emissão das licenças especiais de ruído, 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 e pela 
emissão da licença de publicidade. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
INTERVENÇÃO CULTURAL 

 

 

45. Casa da Cultura Teatro Stephens | Pedido de cedência da Escola Pátio da Inês – 2 
de abril de 2020 
 
166 - Presente o pedido da Escola Pátio da Inês em que esta solicitou à Câmara Municipal 
através da E/10537/2019, a cedência da Casa da Cultura Teatro Stephens, para realização 
do Sarau Cultural no dia 2 de abril de 2020. 
 
Presente igualmente a Informação Técnica com referência I/291/2020 de 05.02 na qual é 
feito o enquadramento do pedido face à regulamentação aplicável e à programação prevista 
(cf r. anexo). 
 
Considerando que de acordo com n.ºs 2 e 3 do artigo 7.º do Regulamento de Funcionamento 
e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens a programação de atividades desta sala de  
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espetáculos pode incluir eventos propostos e organizados por entidades exteriores desde 
que aprovados pela autarquia. 
 
Considerando que a referida aprovação depende da verificação dos pressupostos ref eridos 
no n.º 4 do artigo 7.º ou seja “A realização dos eventos propostos por entidades exteriores 
está dependente das caraterísticas e objetivos das ações propostas, do seu interesse 
cultural, cívico ou outro, da capacidade de resposta dos meios técnicos instalados e da 
adaptabilidade do espaço”.  
 
Considerando que o interesse cultural e cívico está acautelado na medida em que através da 
atividade proposta, são prosseguidos fins lúdicos e pedagógicos com os quais a autarquia 
certamente se identif ica: a participação dos alunos do ensino pré escolar e 1.º ciclo da 
Escola Pátio da Inês num espetáculo dedicado às suas famílias com momentos de 
interpretação musical.  
Considerando que a cedência da utilização da Casa da Cultura está prevista no 
Regulamento de Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens 
designadamente nos artigos 5.º, 7.º, 8.º, 12.º a 14.º. 
 
Considerando que ao abrigo do artigo 14.º n.º 3 alínea b) do Regulamento e Tabela de Taxas 
do Município da Marinha Grande apenas: “As associações de bombeiros, as fundações, as  
associações culturais, desportivas e recreativas legalmente constituídas, fábricas da igreja,  
agrupamentos de escolas e associações de pais e encarregados de educação, com sede no 
concelho da Marinha Grande, relativamente aos atos, factos ou atividades que se destinem 
diretamente à prossecução dos seus fins estatutários”, estão isentas do pagamento de taxas, 
o que não é o caso da Escola Pátio da Inês, por se tratar dum estabelecimento de ens ino 
privado. 
 
A Câmara apreciou o pedido e delibera nos termos da al ínea c) artigo 6.º do 
Regulamento de Funcionamento e Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens, 
autorizar a cedência da mesma para realização do Sarau Cultural no dia 2 de abril , bem 
como a afetação do respetivo pessoal de apoio à sala (1 elemento da produção e mais 
4 para apoio à receção e encaminhamento na sala), nas seguintes condições: 
 
a) A Escola Pátio da Inês fica responsável pelo pagamento de taxa devida pela 
utilização da Casa da Cultura, conforme previsto no artigo 33º n.º 1 do Regulamento e 
Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande; 
b) A Escola Pátio da Inês fica responsável pelo pagamento dos técnicos de som e 
luminotecnia; 
c) A Escola Pátio da Inês fica responsável pelo eventual pagamento de direitos de 
autor devidos à respetiva Sociedade Portuguesa de Autores remetendo ao município a 
respetiva autorização de modo a que possa ser solicitada à IGAC – Inspeção Geral das 
Atividades Culturais a licença de representação; 
d) A Escola Pátio da Inês fica responsável pela bilheteira para este espetáculo 
devendo para o efeito mandar elaborar os bilhetes; 
e) A Escola Pátio da Inês deve garantir o cumprimento das obrigações de uti lizador 
previstas no artigo 17.º do Regulamento de Funcionamento e Util ização da Casa da 
Cultura Teatro Stephens. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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46. Isenção de taxas de ingresso no Museu do Vidro – Agrupamento de Escolas 
Marinha Grande Poente 
 
167 - Presente informação interna I/307/2020, 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/1344/2020, datado de 04 de fevereiro de 2020. A visita será realizada por 
um grupo de alunos no âmbito do projeto  ERASMUS+, no total de 54 alunos e 13 
professores acompanhantes, e encontra-se agendada para o dia 10 de março 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. 
 
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. 
 
Considerando que em anexo encontra-se o comprovativo de atividade da Autoridade 
Tributária e Aduaneira no qual se verifica que o Agrupamento de Escolas Marinha Grande 
Poente está inscrito segundo o CAE 85310 - ENSINOS BÁSICO (3.º CICLO) que 
compreende as atividades 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, artístico 
e profissional. Trata-se de um ensino sem preocupação de especialização, com influência na 
orientação futura dos alunos. 
 
Considerando que o Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente tem sede no 
concelho. 
 
Considerando que no 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 10 de março de 2020, para um total de cerca de cinquenta e 
quatro alunos e treze professores acompanhantes. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
47. Fundos de caixa do Museu do Vidro e Casa da Cultura 
 
168 - Presente informação interna I/366/2020, de 12 de fevereiro de 2020, relativa a proposta 
de criação, reafectação e extinção de fundos de caixa do Museu do Vidro e Casa da Cultura. 
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Considerando que a alínea h) do n.º 1 do artigo 18.º do Regulamento da Estrutura Orgânica 
f lexível da Câmara Municipal da Marinha Grande, publicado em Diário da Repúblico através 
do Despacho 9535/2018 de 11 de outubro, atribui à Divisão de Desenvolvimento da 
Cidadania (DDC) a competência para “assegurar a gestão (…) dos equipamentos culturais e 
museológicos; 
 
Considerando que o artigo 48.º da Norma de Controlo Interno , publicada pelo Aviso n.º 
6505/2005 da 2.ª Série do n.º 185 do Diário da República de 26 de setembro de 2005, 
estabelece o Museu do Vidro como serviço emissor de guias de receita; 
 
Considerando que o n.º 1 do artigo 65.º da referida Norma de Controlo Interno , es tabelece 
que “nos museus municipais (…), são criados fundos de caixa destinados a facilitar a 
realização de trocos quer na venda de bilhetes, quer nas vendas de outros bens ao público,  
f icando responsáveis pelos mesmos os funcionários que ali exerçam funções com carácter 
de permanência, a designar por deliberação da Câmara (…)”; 
 
Considerando que integraram a equipa do Museu do Vidro, três novas colaboradoras  cujas 
funções incluem a arrecadação de receita e consequente manuseamento de dinheiro, 
verif icando-se por isso a necessidade de atribuir a cada uma das novas func ionárias um 
fundo de caixa, com dinheiro suficiente para a realização de trocos, para que estas possam 
arrecadar a receita proveniente da venda de bilhetes da Casa da Cultura e do Museu do 
Vidro, bem como da venda de artigos da loja do museu; 
 
Considerando que o fundo de caixa do Museu do Vidro encontra-se afeto à responsabilidade 
das funcionárias Maria Helena Couceiro Vilela Viegas e Tânia Sofia Matos de Sousa Rosa 
Martinho, quando apenas pode estar afeto a um(a) funcionário(a); 
 
Considerando que a Casa da Cultura tem afeto um fundo de caixa de 50,00€ (c inquenta 
euros) à funcionária Maria Helena Couceiro Vilela Viegas, cuja manutenção não se just if ica 
atendendo a que a funcionária tem já outro fundo de caixa atribuído; 
 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo do n.º 1 do artigo 65.º,  
Secção VII da Norma de Controlo Interno, publicada pelo Aviso n.º 6505/2005, da 2.ª 
Série do n.º 185 do Diário da República de 26 de setembro de 2005, autorizar a 
atribuição de quatro fundos de caixa para arrecadação de receita do Museu do Vidro e 
Casa da Cultura no valor de 25,00€ (vinte e cinco euros) cada, sendo responsáveis 
pelos mesmos as seguintes funcionárias: 
- Beatriz Cristo Madeira Leal; 
- Cátia Denisa Moderno Cavaco; 
- Paula Jesuína Soares Cabecinhas; 
- Tânia Sofia Matos de Sousa Rosa Martinho; 
 
A Câmara Municipal delibera ainda reafetar o fundo de caixa existente do Museu do 
Vidro, no valor de 25,00€ (vinte e cinco euros), apenas à funcionária Maria Helena 
Couceiro Vilela Viegas, para arrecadação de receita do Museu do Vidro e Casa da 
Cultura, deliberando também que seja reposto o fundo de caixa de 50,00€ (cinquenta 
euros) atribuído à Casa da Cultura - Teatro Stephens, por deliberação de Câmara 
Municipal de 23/12/2015, e que se encontra à guarda de Maria Helena Couceira Vilela 
Viegas, por não existirem motivos para a sua manutenção à presente data, atendendo 
a que a funcionária tem já outro fundo de caixa afeto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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48. Proposta de fixação de preços de artigos para venda na loja do Museu do Vidro 
 
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
“Qual a regra ou critério entre o valor de aquisição do artigo e o PVP?” 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra explicou que é tido em conta o preço de venda ao  público 
praticado pelos artesãos e o preço de venda no Museu do Vidro de artigos s imilares,  para 
evitar a concorrência entre os diversos artesãos. 
 
 
169 - Presente informação interna I/309/2020 do Museu do Vidro com proposta de fixação de 
preço para novos artigos de artesanato em vidro para venda nos museus munic ipais,  c ujo 
preço de venda ao público não se encontra estabelecido. 
 
Deste modo, por forma a possibilitar a sua venda, e atendendo a que: 
 
- Segundo a alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro,  compete 
ainda à Câmara Municipal “criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços,  (…) 
de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou 
colocados, por lei, sob administração municipal”; 
 
- De acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro,  é da 
competência da Câmara Municipal “fixar os preços da prestação de serviços ao público pelos 
serviços municipais ou municipalizados (...)”; 
 
- Os museus municipais são geridos pela Câmara Municipal e disponibilizam para venda ao  
público artesanato em vidro, como forma de dinamização cultural e económica de interesse 
municipal; 
 
Nesse sentido propõe-se a fixação dos preços para os novos artigos adquiridos,  de acordo 
com a tabela que se apresenta de seguida: 

DESIGNAÇÃO PREÇO CUSTO S/IVA P.V.P. S/IVA IVA P.V.P. C/IVA 

Íman (Transforme) 2,50 € 4,06 € 0,94 € 5,00 € 

Árvore pequena  10,00 € 14,63 € 3,37 € 18,00 € 

Fernando Pessoa sentado 13,50 € 17,07 € 3,93 € 21,00 € 

Caneca de café com pires 5,50 € 8,13 € 1,87 € 10,00 € 

Sardinha incensário 7,00 € 10,57 € 2,43 € 13,00 € 

 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, analisou a proposta e delibera, ao abrigo da 
alínea e) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, através da 
interpretação por assimilação extensiva, ou, de modo mais lato, no exercício da sua 
competência para a gestão de instalações, equipamentos, serviços e recursos físicos 
integrados no património do município, de acordo com a alínea ee) do n.º 1 do artigo 
33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar as tabelas de preços acima indicadas e 
fixar os preços dos bens móveis para venda nos museus municipais nelas 
apresentados. 
 

A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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49. Proposta de fixação de preços de bilhetes para espetáculos a decorrer em 2020 na 
Casa da Cultura Teatro Stephens 
 
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
“Como está o processo da bilhética?” 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra explicou que o processo está a ser estudado para ab ranger 
também outros espaços. 
 
 
170 - Presente informação I/414/2020 na qual se apresenta proposta detalhada de fixação do 
preço dos bilhetes de ingresso nos espetáculos que integram a programação para a Casa da 
Cultura Teatro Stephens no período de abril a dezembro de 2020, e implicam pagamento por 
parte do público. 
 
Considerando que por forma a possibilitar a venda dos bilhetes para os espetáculos 
propostos e de acordo com o n.º 9 artigo 26.º do Regulamento de Funcionamento e 
Utilização da Casa da Cultura Teatro Stephens é competência da Câmara f ixar por 
deliberação o preço dos mesmos; 
 
Considerando que de acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro na sua redação atual, é da competência da Câmara Municipal fixar os p reços da 
prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados; 
 
Considerando que segundo a alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma lei, compete ainda 
à Câmara Municipal “criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, (…) de 
distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados,  
por lei, sob administração municipal”; 
 
Propõe-se a fixação dos preços para os bilhetes de ingresso nos eventos da CCTS, de 
acordo com a seguinte tabela: 
 

PROGRAMAÇÃO 2020 

Data Género Projeto Custo (valores 

acrescidos de 
IVA se aplicável) 

Valor proposto 

c/IVA à taxa legal 
em vigor 

3 abril Dança CDCE - O Ensaio Sobre a 

Cegueira  

3.850,00€ isento 

IVA 

8,00€ 

9 abril Música clássica Festival de Música em Leiria 
Lulavai 

2.300,00€ 5,00€ 

18 abril Teatro Infantil Mozartini 1.200,00€ isento 

IVA 

3,00€ 

30 abril Poemas da Liberdade Hélder Rodrigues, Carlos Vicente, 

Tiago Ferreira, Paulo Tojeira e 
Tocándar 

2.000,00€ 3,00€ 

9 maio Teatro Infantil A designar - 3,00€ 

16 maio Concerto para Bebés Musicalmente 2.500,00€ 5,00€/7,50€ 

20 junho Teatro Infantil O Farol pelo Animateatro 700,00€  

isento IVA 

3,00€ 

A definir junho Música clássica Festival Císter Música Por apurar 5,00€ 

19 setembro  Música Funk Cais Sodré Funk Connection 5.500,00€ 15,00€ 

1 outubro Comédia João Baião 4.950,00€ 15,00€ 

10 outubro Música Noiserv 3.690,00€ 8,00€ 

17 outubro Concerto para Bebés Musicalmente 2.500,00€ 5,00€/7,50€ 

25 outubro Música  Dead Combo 5.000,00€ 15,00€ 

7 novembro Teatro Infantil A designar - 3,00€ 
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13 novembro 6ª Ed. Festival Jazz MG Ricardo Toscano Quarteto 2.000,00€ 5,00€ 

14 novembro 6ª Ed. Festival Jazz MG Rita Maria, Luís Figueiredo e 
Mário Franco “Círculo” 

1.800,00€ 5,00€ 

20 novembro 6ª Ed. Festival Jazz MG Rui Caetano Trio “Output” 1.500,00€ 5,00€ 

21 novembro 6ª Ed. Festival Jazz MG Bernardo Moreira Sexteto“Entre 

Paredes” 

3.000,00€ 8,00€ 

5 dezembro  Música Viola Campaniça O Gajo 1.350,00€ 3,00€ 

10 dezembro Stand Up Comedy A definir - 10,00€ 

19 dezembro Concerto para Bebés Musicalmente 2.500,00€ 5,00€/7,50€ 

 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, analisou a proposta e delibera ao abrigo das 
alíneas e) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na redação 
atual, através da interpretação por assimilação extensiva, ou, de modo mais lato, no 
exercício da competência para a gestão de equipamentos e serviços municipais, 
aprovar a tabela de preços acima indicada e fixar os montantes dos bilhetes para 
entrada nos espetáculos que vão decorrer na Casa da Cultura Teatro Stephens de abril 
a dezembro de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
50. Anteprojeto de Regulamento Municipal de Apoio às Associações de Cultura, 
Recreio e/ou Desporto- RMAA - Consulta pública. 
 
Sobre este processo os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Desde 2013, data em que o MpM teve assento neste órgão pela primeira vez, que 
pugnamos pela determinação de uma política de intervenção no associativismo pautada por 
conciliar uma boa gestão dos dinheiros públicos com o apoio às entidades de natureza 
social, cultural desportiva e recreativa que na sua missão cumprem funções públicas ou de 
interesse público.  
Ora, desde sempre considerámos que o Município da Marinha Grande tinha uma atitude 
discricionária que era inconcebível nos novos princípios da administração e naquilo que 
defendemos que é a existência de critérios transparentes e na atribuição de apoios justos. 
Durante anos assistimos a este atuar por parte do executivo permanente. 
Com o propósito de introduzir justiça neste processo pugnámos pela elaboração de três 
regulamentos destinados a associações/instituições que têm naturezas e públicos diferentes, 
tal como cumprem serviços diferenciados na comunidade. 
Por isso, é com satisfação que passados 6 anos de insistência nesta matéria vemos com 
agrado os anteprojetos de regulamentos. 
Neste particular queremos saudar o Dr. Sérgio Prata que coordenou este processo, pela 
metodologia adotada, todos os elementos que contribuíram para a elaboração dos 3 
documentos, neste particular saudamos a equipa do MpM destacada para o efeito, António 
Santos, Nuno Brito e Patrícia Jorge, os técnicos da Câmara Municipal e as associações que 
se envolveram nas reuniões de trabalho dinamizadas. 
  
Gostaria de tecer algumas considerações sobre os anteprojetos, pois pese embora tenha 
feito parte de um dos grupos de trabalho e tenhamos discutido relativamente aos critérios 
dos apoios, quanto às questões relativas aos prazos de candidatura e atribuição de 
subsídios, verificámos que na última reunião publica realizada para este efeito, foram 
levantadas questões pela Sr.ª vereadora Ana Alves Monteiro que me parecem que 
deveríamos analisar e considerar. 
  
Assim, o regulamento prevê: 
1. Prazos de candidatura e apreciação dos processos: 
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Previsto nas propostas de regulamento 

 Data de Candidatura da 
Entidade 

Data de deliberação 
do apoio 

Regulamento Municipal de Apoio Instituições 

Culturais, Recreativas e Desportivas 
1-31 dezembro de cada ano  até 31 maio 

Regulamento Municipal de Apoio Instituições 

Sociais 
1-31 dezembro de cada ano  até 31 maio 

Regulamento Municipal de Apoio ao desporto 
federado 

1-31 agosto até 30 de novembro 

  
Ora, considerando: 
a) as dinâmicas das associações desportivas, que funcionam por épocas desportivas,  
b) as dinâmicas das associações culturais, recreativa e as instituições sociais,  que operam 
por ano civil, 
c) o cronograma da execução do orçamento municipal, 
d) o planeamento das respetivas associações, 
  
somos da opinião de que o cronograma de candidatura vs deliberação dos apoios é mais 
ajustado se for o seguinte: 
   

Data de Candidatura da 
Entidade 

Data de 
deliberação do 

apoio 
Regulamento Municipal de Apoio Instituições 

Culturais, Recreativas e Desportivas 

1 de agosto a 30 de setembro 

de cada ano 

até 31 dezembro de 

cada ano  

Regulamento Municipal de Apoio Instituições 
Sociais 

1 de agosto a 30 de setembro 
de cada ano 

até 31 dezembro de 
cada ano  

Regulamento Municipal de Apoio ao desporto 

federado 

1-30 de agosto de cada ano  até 30 de setembro 

  
Assim, o Município executa a atribuição do apoio de forma devidamente planeada,  isto é,  
pode prever em orçamento as verbas para o ano seguinte para as associações desportivas 
(tendo por base a estimativa orçamental do ano anterior) e para as restantes pode incluir as  
verbas ajustadas em função das candidaturas dado que na altura de elaboração do 
orçamento já sabe o montante que lhe é solicitado em função do plano das associações.  
  
Mais se refletiu sobre a possibilidade de nos dois primeiros regulamentos a data de 
deliberação de apoio não ser 31 de dezembro, mas eventualmente o mês de janeiro (sempre 
antes da atividade/evento se realizar), de modo a que o apoio seja aprovado o mais cedo 
possível, para que as entidades saibam com o que contam antes da execução dos mesmos.  
  
2. Excepções  
Consideramos que o regulamento tem uma porta aberta para as exceções que têm que estar 
muito bem balizadas para que não se convertam em regra. 
  

3. Prazos 
É importante garantir que os Regulamentos entrem em vigor a 31 de Maio de 2020, 
conforme previsto no seu articulado. Face aos 3/4 meses que a câmara atrasou o processo,  
por não enviar o seu parecer dentro da calendarização elaborada, no caso do desporto 
federado, se não existir cuidado no cumprimento de prazos, poderá ser inviabil izada a sua 
entrada em vigor para a próxima época desportiva.” 
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A Sr.ª Vereadora Célia Guerra agradeceu ao Dr. Sérgio Pratas, e referiu que foram feitas 15 
reuniões, houve 14 versões deste documento, e foram acolhidas 22 propostas de 
participantes. 
O prazo de 31 de dezembro tem a ver com o prazo em que as associações têm de fazer os 
seus planos de atividades, e assim já sabem qual o apoio que a Câmara vai disponibilizar.  
Vão realizar-se reuniões com as coletividades para apresentar o novo regulamento e o novo 
contrato-programa. 
As exceções têm de ser mesmo exceções. 
As sugestões vão ser encaminhadas para o grupo de trabalho , para que sejam eles a 
incorporá-las no documento. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que entende o prazo de 31 de dezembro,  uma vez que 
assim as coletividades já sabem qual é o orçamento da Câmara e podem candidatar-se a 
determinadas atividades. 
 
Seguiu-se uma discussão sobre os prazos de candidatura versus orçamento municipal, com 
a Sr.ª Presidente a manifestar a sua preocupação com o prazo de 30 d e setembro para 
apresentação de candidaturas, apesar das explicações do Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, Dr. Pedro Jerónimo. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino propôs que seja dada uma resposta às coletividades até final de 
fevereiro, por exemplo, com exceção das atividades que se realizem antes, que têm de ser 
aprovadas na primeira reunião de janeiro. 
 
O Dr. Pedro Jerónimo referiu que não estão previstas candidaturas pontuais. As 
coletividades vão apresentar um único pedido, com todo o seu planeamento,  que eng loba 
todas as suas atividades. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira sugeriu que este anteprojeto seja enviado a todas as 
coletividades e com um prazo para resposta, tendo deixado também um alerta para os 
prazos e para o seu cumprimento, especialmente por causa da época desportiva. 
 
A Sr.ª Presidente deu os parabéns a todos os participantes neste trabalho, espec ialmente 
ao Dr. Sérgio Pratas, que foi uma grande mais-valia pelo seu conhecimento nesta área.  
Felizmente foi possível chegar a bom porto. 
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU ditaram para a ata o seguinte: 
“A CDU quer deixar o seu reconhecimento público ao Dr. Sérgio Pratas, aos elementos das 
comissões de trabalho, onde se incluem os elementos da CDU, bem como aos técnicos da 
autarquia. 
Este será um ano zero e deverá haver abertura de espírito para, se necessário for  alterar o 
que tiver que se alterar, atendendo até ao feedback das coletividades.” 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
171 - Considerando que por sua deliberação tomada em reunião ordinária de 25 de fevereiro 
de 2019, foi dado início ao procedimento de modificação dos Regulamentos Municipais  de 
atribuição de apoios ou benefícios a entidades de Natureza Social, Cultural, Desport iva, 
Recreativa ou Outra, e critérios existentes nomeadamente: 
- Regulamento da atividade desportiva federada. 
- Regulamento da atividade cultural, recreativa e desportiva; 
- Regulamento para a atividade social; 
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Considerando que após essa deliberação emergiu a necessidade de criar grupos de 
trabalho, constituídos por elementos com formação multidisciplinar, nomeados pelas diversas 
forças políticas do concelho, tendo em vista a elaboração de uma proposta de novo quadro 
regulamentar em substituição integral do regulamento atualmente vigente. 
 
Considerando que o grupo de trabalho da Área da Cultura, Recreio e/ou Desporto,  l iderado 
por Sérgio Pratas, foi composto pelos elementos externos: João Pereira, Álvaro Botas, Nuno 
Brito e ainda Óscar Casaleiro (Técnico Superior de Cultura da Câmara Municipal da Marinha 
Grande). 
 
Considerando que no decorrer dos trabalhos de elaboração da p roposta de regulamento 
foram realizadas reuniões de auscultação das partes interessadas com vista a recolher 
contributos para a elaboração desta proposta de regulamento. 
 
Considerando que no passado dia 10 de janeiro de 2020, o grupo de trabalho designado,  
que após a realização de diversas reuniões de trabalho, previamente articuladas, elaborou o  
anteprojeto do Regulamento Municipal de Apoio às Associações de Cultura,  Recreio e/ou 
Desporto (RMAA). 
 
Considerando que a natureza da matéria impõe a realização de consulta pública do p rojeto 
de regulamento, para que se recolham sugestões quanto ao seu conteúdo; 
 
Considerando que no quadro dos propósitos fixados e com vista a garantir a simplificação e 
a adaptação do Regulamento ao novo regime legal aplicável, se optou por proceder à 
reformulação global, o que implica a revogação do anterior e a sua integral substituição pelo 
projeto que aqui se dá por integralmente reproduzido e que fica anexo à ata,  a submeter a 
consulta pública, 
 
A Câmara Municipal 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 Apoio às Associações de Cultura, Recreio e/ou Desporto (RMAA),  pelo 
prazo de 30 dias, seguindo-se os trâmites legais aplicáveis e previstos no referido 
Código. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 
51. Transferência habitacional da inquilina da atual fração sita na Avenida da 
Liberdade, Bloco M, 1.º frente esquerdo para a fração sita na Rua Adriano Marques 
Nobre, casa n.º 6, Lote 21, Camarnal- Marinha Grande, por motivos de falta de 
condições de habitabilidade - Requalificação urbanística. 
 
172 - Presente informação n.º 427 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania – D .D.C.-,  
datada de 20 de fevereiro 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;  
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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 sita na Rua Adriano Marques 
Nobre, casa n.º 6, lote 21, Camarnal - 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 se trata de casa de rés-do-chão, com logradouro, onde 
o f ilho poderá brincar. 
 
Face ao exposto, somos de propor a transferência habitacional deste agregado familiar para 
a f ração correspondente à casa n.º 6, lote 21, sita na Rua Adriano Marques Nobre, Camarnal 
– Marinha Grande. 
 
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 Esquerdo, na 
Avenida da Liberdade, para a fração correspondente ao fogo sito na Rua Adriano 
Marques Nobre, casa n.º 6, lote 21, Camarnal - Marinha Grande. 
 
Mais delibera aprovar a presente minuta de contrato de arrendamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
52. Anteprojeto de Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais -RMAIS - 
Consulta pública. 
 
Este processo foi discutido conjuntamente com o ponto 50, pelo que os comentários e 
os agradecimentos efetuados pelos Srs. Vereadores, e que constam do mesmo, se 
aplicam também a este ponto. 
 
 
173 - Considerando que por sua deliberação tomada em reunião ordinária de 25 de fevereiro 
de 2019, foi dado início ao procedimento de modificação dos Regulamentos Municipais  de 
atribuição de apoios ou benefícios a entidades de Natureza Social, Cultural, Desport iva, 
Recreativa ou Outra, e critérios existentes nomeadamente: 
- Regulamento da atividade desportiva federada. 
- Regulamento da atividade cultural, recreativa e desportiva; 
- Regulamento para a atividade social; 
 
Considerando que após essa deliberação emergiu a necessidade de criar grupos de 
trabalho, constituídos por elementos com formação multidisciplinar, nomeados pelas diversas 
forças políticas do concelho, tendo em vista a elaboração de uma proposta de novo quadro 
regulamentar em substituição integral do regulamento atualmente vigente. 
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Considerando que o grupo de trabalho da Área Social, liderado por Sérgio Pratas, foi 
composto pelos elementos externos: Patrícia Jorge, Nuno Freitas , Marina Domingues e 
ainda Sofia Pereira (Técnica Superior de Serviço Social da Câmara Munic ipal da Marinha 
Grande). 
 
Considerando que no decorrer dos trabalhos de elaboração da p roposta de regulamento 
foram realizadas reuniões de auscultação das partes interessadas com vista a recolher 
contributos para a elaboração desta proposta de regulamento. 
 
Considerando que no passado dia 10 de janeiro de 2020, o grupo de trabalho designado,  
que após a realização de diversas reuniões de trabalho, previamente articuladas, elaborou o  
anteprojeto do Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais RMAIS. 
 
Considerando que a natureza da matéria impõe a realização de consulta pública do p rojeto 
de regulamento, para que se recolham sugestões quanto ao seu conteúdo; 
 
Considerando que no quadro dos propósitos fixados e com vista a garantir a simplificação e 
a adaptação do Regulamento ao novo regime legal aplicável, se optou por proceder à 
reformulação global, o que implica a revogação do anterior e a sua integral substituição pelo 
projeto que aqui se dá por integralmente reproduzido e que fica anexo à ata,  a submeter a 
consulta pública, 
 
A Câmara Municipal 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 Apoio às Instituições Sociais (RMAIS), pelo prazo de 30 dias, seguindo-se 
os trâmites legais aplicáveis e previstos no referido Código. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 

 

ATIVIDADE FÍSICA 

 

 

53. Anteprojeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto Federado RMADF - 
Consulta pública. 
 
Este processo foi discutido conjuntamente com o ponto 50, pelo que os comentários e 
os agradecimentos efetuados pelos Srs. Vereadores, e que constam do mesmo, se 
aplicam também a este ponto. 
 
 
174 - Considerando que por sua deliberação tomada em reunião ordinária de 25 de fevereiro 
de 2019, foi dado início ao procedimento de modificação dos Regulamentos Municipais  de 
atribuição de apoios ou benefícios a entidades de Natureza Social, Cultural, Desport iva, 
Recreativa ou Outra, e critérios existentes nomeadamente: 
- Regulamento da atividade desportiva federada. 
- Regulamento da atividade cultural, recreativa e desportiva; 
- Regulamento para a atividade social; 
 
Considerando que após essa deliberação emergiu a necessidade de criar grupos de 
trabalho, constituídos por elementos com formação multidisciplinar, nomeados pelas diversas 
forças políticas do concelho, tendo em vista a elaboração de uma proposta de novo quadro 
regulamentar em substituição integral do regulamento atualmente vigente. 
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Considerando que o grupo de trabalho da Área Desporto Federado,  l iderado por Sérgio 
Pratas, foi composto pelos elementos externos: António Santos, Fernando Alves,  João 
Teixeira e ainda Nuno Silva (Técnico Superior de Desporto da Câmara Municipal da Marinha 
Grande). 
 
Considerando que no decorrer dos trabalhos de elaboração da p roposta de regulamento 
foram realizadas reuniões de auscultação das partes interessadas com vista a recolher 
contributos para a elaboração desta proposta de regulamento. 
 
Considerando que no passado dia 10 de janeiro de 2020, o grupo de trabalho designado,  
que após a realização de diversas reuniões de trabalho, previamente articuladas, elaborou o  
anteprojeto do Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto Federado RMADF. 
 
Considerando que a natureza da matéria impõe a realização de consulta pública do p rojeto 
de regulamento, para que se recolham sugestões quanto ao seu conteúdo; 
 
Considerando que no quadro dos propósitos fixados e com vista a garantir a simplificação e 
a adaptação do Regulamento ao novo regime legal aplicável, se optou por proceder à 
reformulação global, o que implica a revogação do anterior e a sua integral substituição pelo 
projeto que aqui se dá por integralmente reproduzido e que fica anexo à ata,  a submeter a 
consulta pública, 
 
A Câmara Municipal 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 Apoio ao Desporto Federado (RMADF), pelo prazo de 30 dias, seguindo -
se os trâmites legais aplicáveis e previstos no referido Código. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 18:30 horas. 
 

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

 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 
 


