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Aos nove dias do mês de março 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; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

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

relacionada.  
    

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

 

 

  

 
 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

1. Sr. Manuel Joaquim Lopes – pretende falar sobre problemas de S. Pedro de Moel. 
 
2. Sr. Agostinho Teixeira de Oliveira – pretende saber o ponto de situação da obra da Rua 
do Sol. 
 
3. Sr. Jorge Manuel Figueiredo Rodrigues – pretende saber quando será instalado o 
saneamento nas Trutas. 
 
4. Sr. Frederico Francisco Vicente Costa – pretende falar sobre a Cafetaria d’Arte. 
 
 
 
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 33, da reunião ordinária do dia 25 de novembro de 2019 
2. Aprovação da ata n.º 34, da reunião extraordinária do dia 29 de novembro de 2019 
 
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

3. Resumo de Tesouraria do dia 03 de março de 2020 
 

 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

4. Isenção do pagamento de taxas 
 

 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

5. Req.º nº 1944/19, datado de 20/11/2019 - Proc.º n.º 520/16, datado de 20/12/2016 – 
Alfredo Tomé Diniz 
6. Req.º nº 346/20, datado de 02/03/2020 - Proc.º n.º 81/17, datado de 08/03/2017 - Carlos 
Manuel Neves Henriques 
7. Req.º nº 269/20, datado de 14/02/2020 - Proc.º n.º 505/16, datado de 12/12/2016 - Egberto 
José Roque Salvador 
8. Req.º nº 269/20, datado de 14/02/2020 - Proc.º n.º 505/16, datado de 12/12/2016 - Egberto 
José Roque Salvador 
9. Req.º nº 1610/19, datado de 26/09/2019 - Proc.º n.º 106/08, datado de 13/03/2008 – MP 
Tool – Engenharia e Produção de Moldes, Lda. 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

10. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza desportiva 2020 
 
TURISMO 

11. Sorteio para ato público de atribuição de 8 lugares para o exercício de venda ambulante 
no recinto das Festas da Cidade - Parque da Cerca - concelho da Marinha Grande e 
aprovação do Programa de Procedimento de atribuição de 8 lugares para venda ambulante 
no recinto das Festas da Cidade – ano 2020 
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PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

12. Revisão do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da inquilina residente 
na Avenida da Liberdade, Bl L, 4º Frt Drt- Casal de Malta- Marinha Grande, por motivos de 
alteração nos rendimentos do agregado familiar. 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

13. Pinus Pinaster, Lda. - Análise da reclamação apresentada - Valor da dívida a constar do 
acordo de revogação - Não provimento e confirmação da deliberação de 24 de junho de 
2019 
14. Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização por danos em veículo 
automóvel – Buraco na berma da Rua da Soprem – Apreciação – Proposta de indeferimento 
– Audiência prévia. 
15. Pedido de indemnização - Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua da Indústria 
Metalúrgica – Concorrência de culpas - Audiência prévia. 
16. Habitação social – Bairro de Casal d´Anja, nº 3, Vieira de Leiria - Falta de uso do locado 
e falta de pagamento de rendas - Projeto de decisão de resolução do contrato de 
arrendamento - Audiência prévia. 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

17. CP 32/2019 - Reparação e Reforço da Estrutura da Cobertura da Ala Sul do Edifício da 
IVIMA - Não Adjudicação e Revogação da Decisão de Contratar 
18. Alteração do traçado da Rua da Soprem - Concurso público n.º 06/2020 - Ratificação de 
despacho 
19. Reabilitação da Rede Viária na Freguesia de Marinha Grande- Concurso público n.º 
34/2019 -Ratificação de despacho 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
1. Sr. Manuel Joaquim Lopes – inscreveu-se para falar sobre problemas de S. Pedro de 
Moel. 
Referiu que é com desagrado que vem apresentar os seguintes assuntos: 

→ Vasos com flores bonitas, mas que morrem por não serem regadas. Espera que a 
situação não se repita no futuro, é isso que espera. Custa-lhe muito, porque durante 
muitos anos S. Pedro foi a “menina dos olhos” da CMMG e depois ficou desprezada. 

→ Edifícios a cair, cães na praia, quando é proibido e ninguém impede. 

→ Ruas que não são limpas durante o inverno, e que têm lixo e ervas. 

→ Pede a abertura das casas de banho ao domingo, tal como acontece na Praia da 
Vieira. 
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2. Sr. Agostinho Teixeira de Oliveira – inscreveu-se novamente para falar sobre a obra da 
Rua do Sol. 
Disse que veio aqui em janeiro para falar sobre a Rua do Sol. Como representa também os 
restantes moradores, quer que o Sr. Vereador explique novamente quando é que a rua vai 
ser intervencionada, para que todos possam ouvir. 
 
 
3. Sr. Jorge Manuel Figueiredo Rodrigues – inscreveu-se para saber quando será 
instalado o saneamento nas Trutas. 
Referiu que é a quarta vez que aqui vem e gostaria de sair daqui com uma data para a 
instalação do saneamento. Na sua rua (Rua do Alto Alentejo9 há fossas a despejar para a 
via pública. Perguntou quantas casas é que são despejadas pelo carro. Presume que sejam 
poucas, porque as restantes vão para os poços ou para a via pública. 
Hoje gostaria de ter uma data, mas verdadeira. Não interessa dizer que é para este ano e 
depois não ser. A situação atual é lamentável. 
Caso hoje não tenha uma data para a conclusão do saneamento das Trutas irão enveredar 
por outros caminhos. 
 
 
4. Sr. Frederico Francisco Vicente Costa – como não foi chamado para intervir, pediu 
para o fazer, uma vez que se tinha inscrito para falar sobre a Cafetaria d’Arte. 
 

A Sr.ª Presidente informou que não foi chamado porque a inscrição foi feita fora do prazo 
previsto no Regimento. 
 

Os Srs. Vereadores protestaram e pediram à Sr.ª Presidente para abrir uma exceção. 
 

A Sr.ª Presidente deu então a palavra aos Sr. Frederico Costa. 
 

O Sr. Frederico disse que pretende saber por que razão é que lhe continuaram a cobrar 
rendas desde 2018, quando falou com a Sr.ª Presidente e tinha ficado acordado não o fazer. 
Depois foi feito um acordo, veio para o assinar, mas a Câmara disse que não podia ser 
assinado e informou que o precatório cheque da CGD estava mal preenchido. 
Quer saber o que é preciso fazer para fechar de vez o assunto.  
 
 
Terminadas as intervenções, a Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Sr. Manuel Lopes – vai ver a situação dos canteiros. Vai também falar com a Sr.ª 
Presidente da Junta para ver os procedimentos para a limpeza e para outros 
aspetos de S. Pedro, que não trouxe aqui, mas que também necessitam de 
tratamento. Vai ver também a questão dos wc’s com a Junta, e em conjunto vai-se 
arranjar uma solução como sempre se tem encontrado. 
Sobre o Centro Azul, referiu que é um edifício que anda para ser reparado há vários 
anos, aguardam-se as especialidades, mas gostaria de já ter lançado a obra, só que 
às vezes é preciso definir algumas prioridades e situações que vão acontecendo. 
Vai ver a questão da abertura dos wc’s, porque só estava previsto abrirem na época 
balnear. 
Sobre os cães, parece-lhe que tem mais a ver com os donos do que com os 
animais.  
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Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que 
respondeu o seguinte: 
 

• Sr. Agostinho Oliveira – o senhor tem vindo cá insistentemente tratar deste assunto. 
Depois da sua última vinda à reunião, esteve com o Sr. Vereador a ver o projeto e 
tirou todas as suas dúvidas. Para os vizinhos o que lhes quer dizer é que o projeto 
está pronto e a obra vai ser feita este ano. Sobre o desvio de dinheiro, é verdade, foi 
desviado dinheiro desta obra e de algumas outras obras, para avançarem já 
algumas obras que estavam em condições de avançar de imediato, mas o dinheiro 
vai ser reposto para a Rua do Sol e também para outras, com a introdução do saldo 
de gerência. 
Sobre o tapamento de buracos, isso faz parte das obrigações das empresas que 
fazem ramais, nomeadamente para o gás. 
 

• Sr. Jorge Rodrigues – também já viu a água a correr para a vala, a meio é 
interrompido e a água vai-se espalhar pela rua. Foi lá com a Eng.ª Susana, para se 
arranjar uma intervenção para complementar a drenagem das águas nessa 
interrupção. 
Sobre o saneamento – desde que chegou que há muita gente de outros locais que 
também lhe diziam que mentia muito e não fazia nada. A verdade é que muitos 
destes locais já têm o saneamento, e as Trutas também vai ter. O projeto prevê 
também a remodelação de toda a rede de águas, já foi aqui aprovado, e, entretanto, 
vai-se aprovar todo o saneamento das Trutas. É um compromisso que assumiu com 
os seus colegas aqui da mesa, de fazer o saneamento das Trutas neste mandato. 
As Trutas têm 4 fases, já foram feitas 2 no mandato anterior (fase 3 e fase 4), agora 
vai ser feita a fase 1 e a fase 2. Também será feita a remodelação de toda a rede de 
águas e a pavimentação. É igual ao que se está a fazer na Amieira e na Charneca 
da Amieira. Vai ser feito durante este mandato. É este o seu compromisso.  
 

• Sr. Frederico Costa – a Sr.ª Presidente informou que o processo da Cafetaria 
d’Arte está na ordem de trabalhos de hoje. Já aqui esteve e foi retirado, para análise 
jurídica. É verdade que falou com o sr. Frederico, em janeiro de 2018. Havia uma 
dívida para com a Câmara, disse que ia tirar tudo, podia tê-lo feito, mas depois 
optou por não o fazer. Foi feita uma avaliação do património, demorou este tempo 
para ver se se encontrava outra solução. Quando for a discussão deste ponto vão 
ser analisados os documentos e também estará aqui a Chefe da Divisão que 
analisou o processo. Por gora é o que tem a dizer. 

 
 
A Sr.ª Presidente deu por concluído o período de intervenção do público e informou o 
seguinte: 

• Foram canceladas as comemorações do 11 de março, por acordo das Câmaras, 
para preservar a saúde das crianças. 

• O Plano de Contingência está pronto e vai fazê-lo chegar aos Srs. Vereadores e às 
Juntas de Freguesia. Alguns dos conselhos já estão implementados internamente. 
No site da Câmara também estão a ser divulgados os conselhos e alertas da DGS. 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os presentes na sala e em casa, e 
referiu o seguinte: 
 
Munícipes 
 

• Sr. Manuel Lopes – falou sobre S. Pedro, e as Vereadoras da CDU têm vindo a 
alertar para a situação de S. Pedro, que gostariam de ver mais bem preparado para 
a época balnear e para o turismo.  
Aproveita a ocasião para perguntar à Sr.ª Presidente se já tem notícias sobre as 
piscinas. 

• Rua do Sol – é bom que a rua seja intervencionada, porque com as obras da Rua da 
Vitória circula-se no mesmo sentido nas duas ruas. 
Espera que o saldo de gerência seja introduzido rapidamente. 

• O saneamento das Trutas, e em todo o concelho, tem sido a bandeira da CDU para 
votar os orçamentos. Sabe que é uma situação que vem de trás, mas há que o fazer 
rapidamente, para a cobertura total do concelho. 

 
Outros assuntos 
 

• O que aconteceu com a aquisição, em 2018, do comboio de lata? O que se vai 
fazer? 

• Já há solução para a saída das crianças do campo do ACM? 

• Cemitério – já estão resolvidos os problemas sobre as campas? 

• A escola da Várzea está em concurso, vai entrar em obras, as matrículas começam 
entretanto, e quais as soluções para as crianças? Vão ser deslocadas? Para onde? 

• Os painéis eletrónicos passam eventos que já ocorreram. 

• Na última reunião vieram os projetos de regulamentos para os apoios e o Sr. 
Vereador Aurélio sugeriu que fossem enviados a todas as coletividades. Não foram, 
porquê? Já passaram 15 dias. 

 
 
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.  
 

O Sr. Manuel Lopes, veio uma vez mais falar dos problemas de S. Pedro, como é exemplo o 
Centro Azul, e ouviu a Sra. Presidente dizer que há outras prioridades, argumentando que 
uma obra demora por vezes um ano, quando esta obra tem anos de espera. A Sra 
Presidente disse ainda que o problema dos dejetos dos cães é uma questão de civismo dos 
donos, eu diria que os problemas do concelho também são da responsabilidade de quem 
gere o território e continuam por resolver. 
 

O Sr. Agostinho da Rua do Sol sabe que a verdade é que o vereador Caetano decidiu anular 
verba que estava destinada no orçamento para a Rua do Sol. Foi uma decisão deste 
executivo permanente, Sra presidente, vereador Caetano, vereadora Célia. 
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O Sr. Jorge Rodrigues, uma vez mais fala do saneamento nas Trutas e questiona para 
quando. 
 

O Sr. Frederico Costa, vem desde dezembro 2018 a pedir uma solução para a Cafetaria 
D’Arte, aguardando a conclusão da conversa que então teve com a Sra. Presidente. 
 
 
Tendo em conta que o Sr. Vereador remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir 
o seu conteúdo. 
 

1. FELICITAÇÕES  
 

1. Felicitar o judoca marinhense Pedro Folgado, do Judo Clube da Marinha 
Grande, por ter conquistado a medalha de bronze no campeonato nacional 
de veteranos – 90 kg 

2. Felicitar o Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, os seus atletas, 
dirigentes e treinadores pela conquista do título de Campeão Nacional de 
Clubes Indoor em Juvenis Masculinos. No mesmo campeonato felicitar os 
patinadores António Piteira, por se ter sagrado Campeão Nacional de 
Juvenis Masculinos e Diogo Pereira medalha de bronze. 

  
 

2. MUNICIPES 

 

1. Vários munícipes da Rua Fernando Pessoa e Rua cidade do Fundão 
voltaram a questionar quando estarão prontas as acessibilidades pedonais 
naquela zona. 

Relembro que desde 2017 este assunto está em discussão e que em agosto do ano 
passado o Sr. Vereador Carlos Caetano enviou um mail aos munícipes informando que 
estava concluído o projeto para realização da empreitada e que esta Câmara Municipal 
previa, a curto prazo, despoletar o respetivo procedimento para a execução da obra. 
Sete meses nesta câmara não são considerados curto prazo. Afinal quando vai estar 
pronta a obra 

 
 

3. ASSUNTOS DIVERSOS 

 

1. Protocolos de formação profissional assumidos pela Câmara.  
Recebemos os protocolos, e comprova-se que nada é referido sobre os compromissos 
físicos e financeiros que caberão à Câmara. Precisamos de ver clarificado que 
compromissos a Sra. Presidente assumiu em nome da Câmara. 
Sobre a viagem a Cabo Verde continuamos a aguardar que seja enviado o relatório da 
visita a Cabo Verde. Será que há alguma coisa a esconder? 

  
2. Volto a perguntar ao vereador Caetano pela lista de ruas a reparar num 

procedimento que aqui deliberámos 

  
3. E a lista de obras a fazer no Edifício da Resinagem? 

  
4. Na reunião passada aprovámos o anteprojeto dos Regulamentos aos apoios, 

que foi para discussão publica durante um mês. Sugeri que fosse enviada 
cópia aos Clubes, Associações e Entidades, para que tenham conhecimento 
dos documentos e possam comentar, se assim o entenderem. Qual a razão 
para que até ao momento não tenha sido enviado? 
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5. No Forum Técnico organizado pela Repensar S. Pedro e Protur, ouvimos 
com muita atenção o Prof. Francisco Castro Rego, falar sobre o Museu 
Nacional da Floresta. Tendo em conta que foi presidente da Direção Geral 
do Serviços Florestais, e não o ergueu, manifestou a sua indignação.  

Ficou claro que apesar da posição que hoje tem, nada garante que o Museu da Floresta 
seja erguido no Parque do Engenho, a curto prazo. 
A Sra Presidente diz que tem conversado com os governantes, mas os munícipes não 
sabem que garantias existem ou se são apenas promessas com décadas.  
Gostaria que nos informasse que estudos existem para o Parque do Engenho de modo 
a conciliar o Museu da Floresta com o Hotel que vier a ser construído. Será que iremos 
ter um Hotel, construído por um privado, mais rapidamente que o Museu Nacional da 
Floresta? E que interligação ficarão com as duas unidades? 

  
6. O SAP da Marinha Grande é uma verdadeira anedota. Durante o mês de 

janeiro, o argumento para não ter havido medico foi que a ARS não fez o 
concurso a tempo. 

Mas a saga continua. Às terças e quinta-feira durante a noite não há médico no SAP.  
A Marinha Grande é uma cidade industrial, com muita gente a trabalhar por turnos, que 
poderá necessitar de assistência médica durante a noite. Este é um dos argumentos 
para termos SAP 24 horas. 
Mas se existe SAP e não tem médico, afinal para que serve o SAP?” 

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

• Munícipes – o Sr. Manuel Lopes falou especialmente para os 2 Vereadores que 
vivem em S. Pedro. Já aqui falaram sobre as necessárias intervenções e o senhor 
só veio corroborar aquilo que têm pedido ao executivo. 

• Pretende ver o projeto para as obras das esplanadas. 

• O campo de jogos de futebol na Rua Aníbal Bettencourt não foi intervencionado e 
mais um ano fica ao abandono. 

• Centro Azul - é mais um ano que fica por reparar. Quais os prazos da empresa para 
elaborar as especialidades? Foram cumpridos? Quer saber. 

• Piscinas – qual o destino a dar-lhe, uma vez que quando fez uma intervenção mais 
acalorada logo se fizeram várias reuniões, só que já lá vai quase ano e meio e nada 
mais se viu. 

• Viagem a Cabo Verde – a Sr.ª Presidente quando não gosta dos assuntos não 
responde e leva logo isso como uma afronta, tal como foi o caso do munícipe que 
se inscreveu fora do prazo. Já aconteceu uma vez a abertura de uma exceção, não 
houve problema, e agora houve esta celeuma com este munícipe. Não lhe faltou ao 
respeito, apenas quis que o munícipe fosse ouvido. 
Sobre Cabo Verde, quer saber o que a Sr.ª Presidente foi lá fazer, e quer ver as 
contas e quem a acompanhou, porque ainda não recebeu qualquer informação. 

• Corte de árvores junto aos Bombeiros – quer ver o assunto devidamente 
esclarecido, uma vez que não gosta de zonas “cinzentas”. 

• Parque da Mobil – não percebeu a resposta dada na última reunião. Havia uma 
verba para o terminal, o projeto não foi aprovado, e a questão que se punha era de 
saber se o valor que vinha para esse terminal podia ser utilizado para a 
requalificação do parque da Mobil. Ficaram de ir saber na CCDR, porque foi 
considerado por quem não votou o projeto que era urgente requalificar o parque. 
Mas não há qualquer resposta.  



 

Página 10 de 32 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 09/03/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quer saber se foram ou não à CCDR, se os dinheiros se perdem ou não, e para 
quando a requalificação do parque. 

• Quer ver o dossier do cemitério, designadamente o caderno de encargos. 

• Também quer saber o ponto de situação da Resinagem, porque o edifício está uma 
vergonha. 

• Espaços municipais – hoje vem à reunião a Cafetaria d’Arte, com uma proposta 
igualzinha à que foi retirada! 
Quer também saber sobre o café do Parque Mártires e do Jardim Luís de Camões. 

• Sobre os regulamentos aguarda ansiosamente a explicação da Sr.ª Vereadora, 
porque para disseminar uma ação do P.S. foi rápida, mas agora para enviar para as 
coletividades já é mais difícil. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Sobre S. Pedro de Moel – naturalmente que os 3 Vereadores fazem aqui o seu 
papel ao colocar questões, porque vai regularmente respondendo e dando 
informações. 

• As piscinas são de um particular, e a Câmara tem sensibilizado os governantes para 
a situação e tem lá levado vários membros do Governo. Fez reuniões com o 
proprietário das piscinas, com a APA e com a CCDR. 
 

Os Srs. Vereadores protestaram, porque querem saber o ponto de situação e não 
aquilo que a Sr.ª Presidente já informou noutras reuniões. 
 

A Sr.ª Presidente prosseguiu referindo que os proprietários se comprometeram a 
apresentar novo projeto adaptado áquilo que a ARH exigia para dar parecer 
positivo. 
Ainda há poucas semanas perguntou ao Sr. Oliveira como estava o assunto, e ele 
disse-lhe que aquilo que pretendem para viabilizar o projeto não é economicamente 
viável para eles. 
Eles são os proprietários, não está nas mãos da Presidente da Câmara, mas não irá 
“baixar os braços” para encontrar uma solução. 

• A Câmara já manifestou ao ICNF a preocupação sobre o corte das árvores, devido 
à distância entre as copas (4 metros), porque assim seriam todas cortadas, tendo 
pedido excecionalidade para esta situação de S. Pedro. 

• O comboio de lata que tínhamos, o antigo, está preservado, e a intenção é levá-lo 
para o parque do Engenho, para exposição. 

• O Secretário de Estado vai ter uma reunião do Conselho de Ministros dia 19 de 
março, e depois dará mais informações sobre a floresta. 

• S. Pedro – levou à APA as sugestões do que gostaria de fazer em S. Pedro sobre a 
colocação de mais passadiços, sobre o ribeiro e os percursos pedonais. 
A Sr.ª Vereadora está a tratar de uma plataforma para o Rio Lis, já aprovada e 
financiada. 

• Solução para a escola da Várzea – está a ser tratado com o Diretor do 
Agrupamento, de modo a ter-se uma solução no início do ano letivo. 

• Painéis – houve uma avaria na Moita, já foi reparada logo a seguir ao fim de 
semana. 

• Respondeu ao Sr. Vereador Aurélio, referindo que nunca disse que S. Pedro não 
era uma prioridade, deve ter interpretado mal as suas palavras. 
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Seguidamente a Sr.ª Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano, que 
respondeu o seguinte, às questões relacionadas com as suas áreas de atuação: 
 

• Sobre o saneamento, a Sr.ª Vereadora Lara referiu que é uma bandeira da CDU e 
uma das razões para viabilizar os orçamentos. Entende que têm feito muito bem, 
também é a sua bandeira, e espera terminar o mandato com o saneamento todo 
feito. 
Mas também há outra bandeira, que é a rede de águas, e por isso está a avançar 
com a obra da adutora, cuja consignação foi hoje assinada. 
Sobre a conveniência de fazer projetos fora, para ser mais rápido, informou que 
alguns estão a ser feitos fora, como é o caso da Estrada da Garcia. 

• Saídas do campo da Portela – uma das propostas feitas ao ACM era abrir uma porta 
nas traseiras dos balneários. Eles fariam a porta e a Câmara criaria a situação para 
a sua utilização.  
Eles ainda não fizeram, mas a Câmara já avançou com outra solução para a via, que 
é a colocação de semáforos de velocidade, que irão avançar ao mesmo tempo que 
os do Pingo Doce, na Embra. 

• Cemitérios – já reuniram várias vezes com a empresa, e há melhorias a introduzir no 
regulamento para eliminar algumas das dificuldades. 

• Rua do Sol – sempre assumiu que foi retirado dinheiro da Rua do Sol, é verdade, e o 
Sr. Agostinho deve também dizer aos seus vizinhos que o Sr. Vereador Aurélio votou 
a favor dessa retirada porque fazia sentido, era uma boa proposta, com o 
compromisso de o repor. 

• As águas que viu nas Trutas eram águas limpas. 

• Rua Fernando Pessoa e Rua Cidade do Fundão – há 7 meses informou os 
munícipes, e na mesma altura em que os informou lançou um concurso público, que 
ficou deserto, e teve de se lançar um novo, que já está adjudicado. A obra vai ser 
levada a bom porto. 

• Sobre a lista das ruas a reparar, tem razão, ainda não enviou, mas já pediu à 
secretária para o fazer (a lista foi enviada durante a reunião). 

• Processo das esplanadas – já está adjudicada e já pediu o processo, para a Sr.ª 
Vereadora Alexandra poder consultar. 

• O campo de jogos não está na obra dos campos de ténis, mas depois a Sr.ª 
Vereadora informará. 

• Sobre o parque da Mobil – está-se a trabalhar na adaptação do projeto, retirando o 
edifício. 
Sobre os dinheiros, informou que a Sr.ª Presidente tem estado a trabalhar com a 
CCDR nesse sentido, de poder alocar o financiamento a esta ou outra obra. 

• Processo do cemitério – já o pediu para a Sr.ª Vereadora Alexandra consultar (a Sr.ª 
Vereadora consultou-o na reunião). 

• Resinagem – o edifício vai ser intervencionado. 
Os Srs. Vereadores chamaram a atenção para os seus pedidos.   

 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra respondeu o seguinte, às questões relacionadas com as 
suas áreas de atuação: 
 

• Regulamentos – está a ser tratada a formatação para a publicação no Diário da 
república, e os 30 dias só contam a partir da publicação. Depois enviar-se-ão às 
coletividades. 
Os Srs. Vereadores querem que seja já, porque assim têm mais tempo para os 
analisar. 
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• Campo de futebol – a Sr.ª Vereadora informou que agora não está prevista 
intervenção, estava prevista conjuntamente com o Parque Mártires. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu ainda às seguintes questões: 
 

• Médico do SAP – está a aguardar informação. 
O Sr. Vereador Aurélio disse que aquilo que sabe é que a médica contratada tem 
uma gravidez de risco e não vem. Mas entende que não deverá ser ele a dar esta 
informação, porque o ACES e a ARS dizem para perguntar à Sr.ª Presidente. 

• Parque da Mobil – a Sr.ª Presidente referiu que o Sr. Vereador já informou, e voltou 
a lembrar o projeto existente, que não foi aprovado, e dado que era uma candidatura 
o financiamento era para ela. Ao não ser aprovado o projeto, põe em causa o 
financiamento, e a informação que obteve foi que a verba tinha sido retirada porque 
a obra tinha sido reprovada. Deixou a sua preocupação e a possibilidade de ainda 
ver alocada a verba a outros projetos, mas para isso tem de se fazer uma nova 
candidatura. 
 

Seguiu-se uma troca de palavras sobre o tema entre a Sr.ª Vereadora Alexandra e 
a Sr.ª Presidente, a que se juntaram depois os restantes Vereadores. 
 

A Sr.ª Presidente prosseguiu, referindo que irá ver a possibilidade de afetar o 
dinheiro a outros projetos dentro da área da ARU, mas para isso tem que ver com os 
Srs. Vereadores quais os projetos que querem candidatar. 
 

Os Srs. Vereadores disseram que se pode já discutir. 
 

A Sr.ª Presidente disse que vão ter uma reunião sobre o mercado e nessa altura 
podem definir esses projetos. 
 

• Corte de árvores junto aos Bombeiros – a Sr.ª Vereadora Alexandra quer saber qual 
o ponto do processo que estará a correr, porque houve alguém que cortou as 
árvores sem autorização. 
 

Dado que a Sr.ª Presidente não tem informação para transmitir oralmente agora, a 
Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho pediu informação escrita. 

 

• Os Srs. Vereadores do MpM insistiram no seu pedido do relatório da viagem da Sr.ª 
Presidente a Cabo Verde. 
 

A Sr.ª Presidente disse que pensava que toda a informação que já deu, sobre os 
protocolos e as visitas institucionais, era suficiente, mas parece que não é. 
 

O Sr. Vereador Aurélio voltou a questionar se a Sr.ª Presidente não presta essa 
informação por escrito, uma vez que é normal que assim seja. 
 

A Sr.ª Presidente disse que o vai fazer, e que irá perder algum tempo a passar a 
escrito tudo aquilo que já disse. 
 

 
 

 

 

Terminado o período de antes da ordem do dia, entrou-se de imediato na ordem do dia. 
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ORDEM DO DIA 
 
 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

 
 
1. Aprovação da ata n.º 33, da reunião ordinária do dia 25 de novembro de 2019 

 
175 - Presente a ata n.º 33, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 25 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 6 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora Lara Lino, por não ter estado presente na reunião. 
 
 

2. Aprovação da ata n.º 34, da reunião extraordinária do dia 29 de novembro de 2019 
 

176 - Presente a ata n.º 34, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
29 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 6 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora Lara Lino, por não ter estado presente na reunião. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

 
3. Resumo de Tesouraria do dia 03 de março de 2020 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia três de março de dois mil e 
vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
13.102.428,29€ (treze milhões, cento e dois mil, quatrocentos e vinte e oito euros e vinte e 
nove cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
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DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

 
 
4. Isenção do pagamento de taxas 
 
177 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
A Diocese de Leiria-Fátima, Serviço Pastoral nas Escolas, solicitou à Câmara Municipal a 
isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir 
elencada: 
 
-Licença especial de ruído para realização do 11º Encontro Interescolas de alunos da 
disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, no dia 25 de março de 2020; 
- Autorização para a utilização das vias públicas para a realização de atividades de caráter 
desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal; 
 
A Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego solicitou à Câmara Municipal 
a isenção do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir 
elencada: 
 
-Licença especial de ruído para realização do 79º Jantar de Aniversário, no dia 21 de março 
de 2020; 
Presentes as informações nº 16/CS e 17/CS de 02 e 03 de março 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, as 
associações de bombeiros, as fundações, as associações culturais, desportivas e recreativas 
legalmente constituídas, fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e associações de pais 
e encarregados de educação legalmente constituídas e sem fins lucrativos, com sede no 
concelho da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas no citado Regulamento. 
Pode ainda a Câmara Municipal isentar as atividades culturais, recreativas, sociais ou 
desportivas que sejam desenvolvidas em parceria com o Município da Marinha Grande, nos 
termos da alínea g) do nº 3 do artigo 14.º do citado regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista nas alíneas a), b) e g) do nº 3 e n.º 6 do 
artigo 14.º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara 
Municipal delibera, relativamente às atividades identificadas, isentar a Diocese de 
Leiria-Fátima - Serviço Pastoral nas Escolas e a Associação Social, Cultural e 
Desportiva de Casal Galego do pagamento das taxas devidas pela emissão das 
licenças especiais de ruído e 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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 
5. Req.º nº 1944/19, datado de 20/11/2019 - Proc.º n.º 520/16, datado de 20/12/2016 – 
Alfredo Tomé Diniz 
 
178 - Presente requerimento n.º 1944/19, datado de 2019/11/20, constante do processo 
camarário n.º 520/16, em nome de Alfredo Tomé Diniz, com o NIF 173612776, com morada 
em rua da Liberdade, n.º 18, lugar de Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho 
de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da “Legalização de Alterações à 
Moradia Bifamiliar Existente”, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua da Liberdade, 
n.º 18, lugar de Praia da Vieira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 1362 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo número 4046. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/03/02, 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 artigo 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da “Legalização de Alterações à Moradia Bifamiliar Existente”, a incidir 
sobre um prédio urbano sito na rua da Liberdade, n.º 18, lugar de Praia da Vieira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o número 1362 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
número 4046, com o número de processo 520/16, com data de entrada em 2016/12/20, 
em nome de Alfredo Tomé Diniz, com o NIF 173612776, com morada em rua da 
Liberdade, n.º 18, lugar de Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de 
Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar: 
1. Nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos 

das especialidades necessários, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 

2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de 
vistoria municipal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
6. Req.º nº 346/20, datado de 02/03/2020 - Proc.º n.º 81/17, datado de 08/03/2017 - Carlos 
Manuel Neves Henriques 
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179 - Presente requerimento n.º 346/20, datado de 2020/03/02, constante do processo 
camarário n.º 81/17, subscrito por Carlos Manuel Neves Henriques, com o NIF 239927206, 
residente em Amioso do Senhor, freguesia de Alvares, concelho de Góis, referente ao pedido 
de licenciamento da “Legalização da alteração de moradia e muros de vedação”, a incidir 
sobre um prédio urbano sito na rua Manuel Francisco, lugar de Boavista, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 20118 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 17854.  
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/03/03, referente às alterações 
apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, 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 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da “Legalização da 
alteração de moradia e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano sito na 
rua Manuel Francisco, lugar de Boavista, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20118 
e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 17854, com o número de 
processo 81/17, com data de entrada em 2017/03/08, apresentado por Carlos Manuel 
Neves Henriques, com o NIF 239927206, residente em Amioso do Senhor, freguesia de 
Alvares, concelho de Góis. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a 

contar da data da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de 
vistoria municipal. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
7. Req.º nº 269/20, datado de 14/02/2020 - Proc.º n.º 505/16, datado de 12/12/2016 - 
Egberto José Roque Salvador 
 
180 - Presente processo referente ao pedido de licenciamento relativo à obra de construção 
de edifício de habitação unifamiliar e de muros de vedação, a que foi atribuído o número 
de processo camarário 505/16, incidente sobre um prédio sito na Rua João Fresco, freguesia 
e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 16408 e inscrito na matriz sob o artigo número 11294, objeto de 
deferimento final por deliberação camarária tomada na reunião de 28/07/2017, tendo sido 
titulada pelo alvará de licença de construção n.º 21/18, emitido em 09/04/2018, cuja validade 
terminou em 08/11/2019, bem como requerimento a solicitar concessão de licença especial 
para conclusão de obra inacabada, apresentado por Egberto José Roque Salvador, com o 
NIF 232741344, com morada em Rua das Rosas, n.º 62-A, freguesia e concelho de Marinha 
Grande. 
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Presente informação técnica datada de 04/03/2020, sobre os condicionalismos que 
enquadram a intenção de declarar a caducidade da licença. 
 
Considerando que: 
- Por deliberação camarária tomada na reunião de 28/07/2017, foi o pedido de licenciamento 
relativo à obra de construção de edifício de habitação unifamiliar e de muros de 
vedação, a que foi atribuído o número de processo camarário 505/16, incidente sobre um 
prédio sito na Rua João Fresco, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16408 e inscrito na 
matriz sob o artigo número 11294, objeto de deferimento final; 
- Através do requerimento n.º 269/20, datado de 14/02/2020, vem o proprietária do prédio, 
Egberto José Roque Salvador, com o NIF 232741344, com morada em Rua das Rosas, n.º 
62-A, freguesia e concelho de Marinha Grande, requerer uma licença especial para 
conclusão da obra, a qual apenas pode ser solicitada quando as obras já tenham atingido um 
elevado estado de execução, mas a licença haja caducado; 
 -Pressupôs o requerente que a caducidade da licença já se operou automaticamente, pelo 
que considera-se estarem reunidas condições para a dispensa da sua audiência prévia pela 
Câmara, conforme o disposto no artigo 124.º do CPA – Código do Procedimento 
Administrativo, que refere que a audiência dos interessados pode ser dispensada quando “os 
interessados já se tiverem pronunciado no procedimento sobre as questões que importem à 
decisão e sobre as provas produzidas”; 
 
A Câmara Municipal, verificando que na presente data se encontra ultrapassado o 
prazo previsto para a execução da obra titulada pelo alvará de licença de construção 
n.º 21/18, emitido em 09/04/2018, cuja validade terminou em 08/11/2019, sem que a obra 
se encontre concluída, no uso da competência conferida pelo nº 5 do referido artigo 
71.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, 
delibera DECLARAR A CADUCIDADE do licenciamento relativo à obra de construção 
de edifício de habitação unifamiliar e de muros de vedação, a que foi atribuído o 
número de processo camarário 505/16, incidente sobre um prédio sito na Rua João 
Fresco, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 16408 e inscrito na matriz sob o artigo 
número 11294, objeto de deferimento final por deliberação camarária tomada na 
reunião de 28/07/2017, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 3 do mencionado 
artigo 71.º. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
8. Req.º nº 269/20, datado de 14/02/2020 - Proc.º n.º 505/16, datado de 12/12/2016 - 
Egberto José Roque Salvador 
 
181 - Presente processo referente ao pedido de licenciamento relativo à obra de construção 
de edifício de habitação unifamiliar e de muros de vedação, a que foi atribuído o número 
de processo camarário 505/16, incidente sobre um prédio sito na Rua João Fresco, freguesia 
e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 16408 e inscrito na matriz sob o artigo número 11294, objeto de 
deferimento final por deliberação camarária tomada na reunião de 28/07/2017, tendo sido 
titulada pelo alvará de licença de construção n.º 21/18, emitido em 09/04/2018, cuja validade 
terminou em 08/11/2019; 
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Presente pedido de concessão de licença especial para conclusão de obras inacabadas, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 88.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, registado sob o requerimento n.º 269/20, datado de 14/02/2020, 
apresentado por Egberto José Roque Salvador, com o NIF 232741344, com morada em 
Rua das Rosas, n.º 62-A, freguesia e concelho de Marinha Grande; 
 
Presente deliberação camarária a declarar a caducidade da licença por se encontrar 
ultrapassado o prazo previsto para a execução da obra titulada pelo alvará de obras de 
construção n.º 21/18, emitido em 09/04/2018, cuja validade terminou em 08/11/2019, sem 
que a obra se encontre concluída, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º 
do RJUE. 
 
Presente parecer dos serviços sobre o assunto, datado de 04/03/2020. 
 
Após análise da pretensão a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR o pedido de licença especial para conclusão da obra ao abrigo do disposto 
no n.º 1 do artigo 88.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.136/2014, de 09/09, apresentado por Egberto José Roque Salvador, com o NIF 
232741344, com morada em Rua das Rosas, n.º 62-A, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, em virtude das obras de construção de edifício de habitação unifamiliar e de 
muro de vedação, a que foi atribuído o número de processo camarário 505/16, 
incidente sobre um prédio sito na Rua João Fresco, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 16408 e inscrito na matriz sob o artigo número 11294, terem já atingido um 
elevado grau de execução, não se vislumbrarem motivos que conduzam à 
determinação da demolição da edificação. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
9. Req.º nº 1610/19, datado de 26/09/2019 - Proc.º n.º 106/08, datado de 13/03/2008 – MP 
Tool – Engenharia e Produção de Moldes, Lda. 
 
182 - Presente requerimento registado sob o n.º 1610/19, datado de 26/09/2019, 
apresentado por MP TOOL - ENGENHARIA E PRODUÇÃO DE MOLDES, LDA, com o NIPC 
508447534, em que é solicitada a redução do montante da caução prestada por Garantia 
Bancária n.º 2539.001251.893, datada de 9 de Outubro de 2008, da Caixa Geral de 
Depósitos, no montante inicial de 156.755,40 € (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e 
cinquenta e cinco euros e quarenta cêntimos), no montante atual de 62.702,16€ (sessenta e 
dois mil setecentos e dois euros e dezasseis cêntimos). 
 
Presente parecer dos serviços datado de 04/03/2020. 
 
Presente Relatório e Auto da Comissão de Vistorias, datados de 26/07/20049, respeitante à 
vistoria realizada em 31/01/2019, a propor a receção definitiva das infraestruturas 
respeitantes às componentes redes de drenagem e águas residuais domésticas e pluvial e 
rede de abastecimento de água, bem como à parte da componente viária quer já se 
encontrava rececionada provisoriamente por deliberação camarária tomada na reunião de 
03/09/2009, bem como a receção provisória do passeio contiguo do lado norte do  
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arruamento e a sinalização vertical e horizontal, componente que agora se apresentam 
executadas em conformidade com o projeto aprovado. 
 
Após análise da pretensão apresentada pela sociedade requerente, considerando o 
auto de Vistoria e o Relatório da Comissão de Vistorias, a Câmara delibera, de acordo 
com o disposto no n.º 5 do artigo 54.º e no artigo 87.º, ambos do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março e pela Lei n.º 
28/2010, de 2 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico de Urbanização e da 
Edificação – RJUE: 
 
1 - DEFERIR a receção definitiva das infraestruturas respeitantes às componentes 
redes de drenagem e águas residuais domésticas e pluvial e rede de abastecimento de 
água, bem como à parte da componente viária quer já se encontrava rececionada 
provisoriamente por deliberação camarária tomada na reunião de 03/09/2009; 
 
2 – DEFERIR a receção provisória das obras de urbanização do passeio contiguo do 
lado norte do arruamento e a sinalização vertical e horizontal; 
 
3 – MANDAR LIBERTAR o montante de 59.440,92€ (cinquenta e nove mil quatrocentos 
e quarenta euros e noventa e dois cêntimos), da Garantia Bancária n.º 
2539.001251.893, datada de 9 de Outubro de 2008, da Caixa Geral de Depósitos, no 
valor de EUR 156.755,40 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e cinco 
euros e quarenta cêntimos), ficando retido o montante de 3.261,24€ (três mil duzentos 
e sessenta e um euros e vinte e quatro cêntimos) até à receção definitiva das obras de 
urbanização do passeio contiguo do lado norte do arruamento e a sinalização vertical 
e horizontal, executadas no âmbito do processo camarário n.º 106/08, apresentado por 
MP TOOL - ENGENHARIA E PRODUÇÃO DE MOLDES, LDA. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
ATIVIDADE FÍSICA 
 
 

10. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza desportiva 2020 
 
183 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal da 
Marinha Grande, n.º 13/2019, de 01 de fevereiro de 2019, relativa às candidaturas a seguir 
mencionadas, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 
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Considerando: 
 
⚫ Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido 

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

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

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

⚫ Que é proposto pela comissão de apreciação das candidaturas a Apoios ou Benefícios a 
Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, relatório e 
grelhas de avaliação com a pontuação parcial e classificação final, bem como cópia do 
despacho de nomeação da comissão de avaliação em anexo. 

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

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

 
 

 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, admitir as candidaturas acima referidas, ficando selecionadas para a fase de 
definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades 
financeiras e físicas da entidade concedente. 
 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/1389/2020 Desporto Clube Atletismo da Marinha Grande 
2º Meeting Internacional de Lançamentos 

Cidade de Cristal 
Pontual 

E/1706/2020 Desporto Judo Clube da Marinha Grande 
Geminação Marinha Grande/ Fontenay 

Sous Bois 
Pontual 

E/2119/2020 Desporto Judo Clube da Marinha Grande JUDO4HELP Pontual 

E/2237/2020 Desporto Judo Clube da Marinha Grande JUDO4EVER Pontual 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/1389/2020 Desporto Clube Atletismo da Marinha Grande 
2º Meeting Internacional de Lançamentos 

Cidade de Cristal 
31,5 

E/1706/2020 Desporto Judo Clube da Marinha Grande 
Geminação Marinha Grande/ Fontenay 

Sous Bois 
29,8 

E/2119/2020 Desporto Judo Clube da Marinha Grande JUDO4HELP 28,8 

E/2237/2020 Desporto Judo Clube da Marinha Grande JUDO4EVER 32,8 
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Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter.  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas.  
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos.  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
TURISMO 
 
 

11. Sorteio para ato público de atribuição de 8 lugares para o exercício de venda 
ambulante no recinto das Festas da Cidade - Parque da Cerca - concelho da Marinha 
Grande e aprovação do Programa de Procedimento de atribuição de 8 lugares para 
venda ambulante no recinto das Festas da Cidade – ano 2020 
 
184 - Presente a informação interna n.º 397, de 20 de fevereiro de 2020, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conta da necessidade de abertura de 
procedimento, através de sorteio, por ato público e publicitação, da atribuição de 8 lugares 
para o exercício da venda ambulante no recinto das Festas da Cidade - Parque da Cerca - 
no concelho da Marinha Grande, e se propõe o respetivo Programa de Procedimento de 
atribuição destes lugares, para o ano de 2020. 
 
Considerando que dias 5, 6 e 7 de junho de 2020 decorrerá a 7.ª edição das Festas da 
Cidade da Marinha Grande; 
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Considerando que parte do recinto das Festas é destinada ao exercício da atividade de 
venda ambulante em lugar fixo; 
 
Considerando que, por força do Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não 
Sedentária exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes, a atribuição do direito de uso 
do espaço público para o exercício da venda ambulante é feita por sorteio; 
 
Assim, e ao abrigo do previsto no n.º 1 do artigo 20.º, conjugado com o n.º 5 do 
artigo 21.º do Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não sedentária 
exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes, a Câmara Municipal apreciou a 
informação e delibera: 
 
a) Dar início ao procedimento de atribuição do direito de uso de 8 lugares para o 

exercício da atividade de venda ambulante, através de sorteio, por ato público, e 
sua publicitação em conformidade com o n.º 1 do artigo 20.º do Regulamento, 
que a seguir se identificam: 

▪ 4 lugares com 12 m2 cada, para comercialização de pipocas, frutos secos 
e similares; 

▪ 4 lugares com 28 m2 cada, para instalação de unidades móveis de 
restauração e bebidas de carácter não sedentário, para a prestação de 
serviços de restauração e bebidas com carácter não sedentário. 
 

b) Aprovar as condições constantes do Programa de Procedimento, que se dão 
aqui por reproduzidos e que se anexam à presente ata. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  
 
 

12. Revisão do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da inquilina 
residente na Avenida da Liberdade, Bl L, 4º Frt Drt- Casal de Malta- Marinha Grande, 
por motivos de alteração nos rendimentos do agregado familiar. 
 
185 - Presente informação n.º 516 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
02 de março de 2020, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da renda 
da habitação em epígrafe, por motivos de alteração nos rendimentos do agregado familiar.   
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
definições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
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T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando ainda que, no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
 
Considerando que, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 27.º do Regulamento de 
atribuição, de gestão e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, 
há lugar à revisão da renda a pedido do arrendatário nas situações de alteração na 
composição ou nos rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário comunicar o 
facto ao senhorio, no prazo máximo de 30 dias a contar da data da ocorrência.  
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o 
artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à 
revisão do valor da renda mensal da inquilina residente na fração identificada em 
epígrafe, sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR LOTE DATA 
CONTRATO 

RENDA/2020 
(MARÇO) 

RENDA/2020 
(ABRIL) 

Avenida da Liberdade Bl L,4º frt dto 27/09/2017 44,16€ 4,63€ 

 

Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de abril do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
 
 

13. Pinus Pinaster, Lda. - Análise da reclamação apresentada - Valor da dívida a 
constar do acordo de revogação - Não provimento e confirmação da deliberação de 24 
de junho de 2019 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente informação I/456/2020 - DJA, de 20-02-2020, pela qual se aprecia o assunto em epígrafe; 
 
Presente Informação I/1869/2019, de 13/09/2019 e atualizada a 24/09/2019, da DAF – Património e 
respetivos 14 anexos que se dão por integralmente reproduzidos. 
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A Câmara Municipal apreciou a documentação e concordando com os fundamentos de facto e 
de direito constantes da informação n.º I/456/2020 - DJA, de 20-02-2020, que fica anexa à 
presente ata e que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente reproduzida 
delibera: 
- Não dar provimento à reclamação apresentada pela sociedade Pinus Pinaster, LDA., em 19 de 
setembro de 2019, face à disposição do nº 3 do art.º 191º do CPA; 
- Confirmar a sua deliberação de 24 de junho de 2019, nos termos do previsto no nº 2 do art.º 
192º do CPA.” 

 
 
Os Srs. Vereadores colocaram questões sobre este processo. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro levantou a dúvida sobre a cessação do contrato e a 
divergência sobre o pagamento de duas rendas.  
Se a Câmara concordou com a cessação do contrato, porque é que à data (junho/2019) não 
pode ter efeitos ao início dessa cessação? 
 
A Chefe da Divisão Jurídica e de Apoio, Dr.ª Ana Sousa, explicou que tem de haver 
acordo entre as partes para a cessação do contrato, e essa resposta foi dada em 
dezembro/2018 pelo anterior Chefe da Divisão. 
Depois houve uma informação do serviço de Património, vai para apreciação jurídica, e o 
processo só vem a reunião em junho/2019, embora já estivesse pronto em fevereiro/2019. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro perguntou se é ou não imputável ao requerente a 
responsabilidade de a administração só ter os elementos prontos em data posterior. 
 
A Dr.ª Ana Sousa respondeu que há uma parte que é da sua responsabilidade, e que a 
administração só tem em fevereiro. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro questionou o aspeto de a administração exigir o 
pagamento de 2 meses de renda. 
 
A Dr.ª Ana Sousa referiu que a análise jurídica foi feita por uma jurista, que corrobora, e não 
é colocada essa questão. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que há uma informação financeira que num 
mapa continua a reportar a dívida em fevereiro e em junho. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que não pode deixar de lamentar que se 
esteja no mesmo ponto da altura em que este assunto foi retirado, embora tenha havido um 
acordo e a emissão de um precatório cheque. 
Tem dado alguma importância ao assunto, tem-no abordado com frequência, dada a 
importância do espaço, e tem mantido contactos com o proprietário. 
Quando se retirou o processo era para o fechar a dezembro/2018, avaliar a maquinaria e ver 
se o valor dava para pagar a dívida. E dava, e era uma grande vantagem para quem voltasse 
a concorrer. 
Não sabe o que se passou durante todos estes meses, que indicações foram dadas aos 
serviços, ou se não foram dadas, e agora está-se no mesmo ponto. Não percebe como é que 
o processo foi conduzido. 
Propõe que a deliberação seja no sentido de fazer cessar o contrato a dezembro/2018, que 
foi quando o requerente pediu e teve uma resposta positiva da Sr.ª Presidente, uma vez que 
não pode ser uma decisão unilateral. Avalia-se o equipamento e cobre a dívida, embora seja 
verdade que o concessionário terá IVA a regularizar. 
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A Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Sandra Paiva, explicou que a 
solução jurídica só existe se for enquadrada do ponto de vista fiscal e contabilístico, e que o 
contrato aprovado pela Câmara não está bem enquadrado do ponto de vista fiscal. 
A data da cessão do contrato por parte da Câmara não é a questão. Se tiver de anular guias 
fá-lo-á. A questão é fiscal. 
 
Dado que o munícipe estava presente e manifestou-se, a Sr.ª Presidente propôs 
suspender a reunião. 
A reunião foi suspensa das 17:20 horas às 18:00 horas. 
 
Quando foi retomada, a Sr.ª Presidente propôs retirar o ponto, e a Dr.ª Ana Sousa e a Dr.ª 
Sandra Paiva juntarem-se para fazer uma nova deliberação, alterar as cláusulas do acordo, 
falar com o concessionário, se for necessário, e o assunto vir na próxima reunião. 
 
Os Srs. Vereadores concordaram com a proposta da Sr.ª Presidente, e o ponto foi 
retirado. 
 
 
14. Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização por danos em 
veículo automóvel – Buraco na berma da Rua da Soprem – Apreciação – Proposta de 
indeferimento – Audiência prévia. 
 
186 - Presente requerimento apresentado em 01-04-2019, por Carlos Manuel Galo Morgado, 
com registo de entrada E/3449/2019, no qual requereu o ressarcimento de danos causados 
no seu veículo automóvel, por um buraco existente na berma da estrada da Rua da Soprem, 
em direção à Avª. da Liberdade, por onde circulava no dia 26-03-2019, pelas 21H00. 
 
Presente participação da Polícia de Segurança Pública a relatar os factos que lhe foram 
descritos, na Esquadra, pelo lesado e a descrever o buraco e as condições do local. 
 
Presente a informação produzida internamente pelos serviços da DQV, intervenientes no 
processo. 
 
Presente Informação jurídica n.º I/441/2020-FO, de 21-02-2020, na qual se apreciam os 
factos invocados, as provas produzidas e o direito aplicável ao caso e se conclui pela não 
verificação cumulativa de todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 
subjetiva (das pessoas coletivas públicas no domínio dos atos de gestão pública): não se 
verificou o pressuposto da existência de um facto ilícito, por ação ou omissão nem se 
verificou o pressuposto da culpa do Município no evento causador dos danos do requerente. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/441/2020 - FO, que fica anexa à presente 
ata (Anexo 1) e que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente 
reproduzida, delibera notificar o requerente, Carlos Manuel Galo Morgado, do presente 
projeto de decisão final de indeferimento do seu pedido, concedendo-lhe o prazo de 10 
dias úteis a contar do recebimento da notificação, para dizer por escrito, o que se lhe 
oferecer sobre o mesmo, nos termos do previsto nos artigos 121.º e 122.º do CPA-
Código do Procedimento Administrativo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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15. Pedido de indemnização - Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua da 
Indústria Metalúrgica – Concorrência de culpas - Audiência prévia. 
 
Assunto retirado da ordem do dia. 
 
 
16. Habitação social – Bairro de Casal d´Anja, nº 3, Vieira de Leiria - Falta de uso do 
locado e falta de pagamento de rendas - Projeto de decisão de resolução do contrato 
de arrendamento - Audiência prévia. 
 
187 - Presentes informações da DDC-Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, relatando a 
situação de abandono do locado e de falta de pagamento de rendas, pelo arrendatário Telmo 
Manuel David Pereira, propondo a resolução do contrato de arrendamento e a cobrança 
coerciva das rendas em dívida. 
 
Presente parecer jurídico I/447/2020, de 21-02-2020, que aqui se dá, para todos os legais 
efeitos, como integralmente reproduzido e que fica anexo à ata, que apreciou os factos e as 
provas produzidas e conclui: 
 

→ Que o arrendatário não habita o locado em permanência há, pelo menos, três anos, não 
tendo apresentado ao Município qualquer justificação deste facto nem qualquer 
comunicação da sua intenção de resolver o contrato de arrendamento; 

→ Que o arrendatário nunca celebrou com esta Câmara Municipal contrato de 
abastecimento de água à habitação; 

→ Que o arrendatário não paga a renda da habitação ao Município, desde setembro de 
2014 não apresentando, para tal, qualquer justificação, facto que torna inexigível ao 
Município a manutenção do contrato de arrendamento, nos termos do n.º 3 do art.º 1083.º 
do Código Civil. 

→ Os comportamentos que o arrendatário tem revelado violam, de forma grave e reiterada, 
os seguintes deveres legais e regulamentares: 
a) O dever de habitar o locado em permanência, previsto no art.º 29.º, n.º 1, alínea a) do 

Regulamento; 
b) O dever de comunicar ao Município a sua intenção de denunciar o contrato ou de 

resolvê-lo, com a antecedência mínima de 90 dias, previsto no art.º 29.º, n.º 1, alínea 
s); 

c) O dever de pagamento atempado da renda, previsto no art.º 1038.º, alínea a) do 
Código Civil e no art.º 29.º, n.º 1, alínea j) do Regulamento; 

d) O dever de apresentar justificação válida e documentalmente fundamentada, em caso 
de atraso no pagamento da renda ou de acumulação de vários meses em dívida, ou 
ainda, em caso de incumprimento dos acordos de regularização celebrados, previsto 
na alínea k) do mesmo n.º 1 do art.º 29.º do Regulamento; 

→ Que a persistência de incumprimento destes deveres por parte do arrendatário e a sua 
ausência do locado há vários anos, sem qualquer informação ao Município, 
acompanhado da ausência de consumos de água da rede pública e de contrato de 
abastecimento no locado, constituem fundamentos para a resolução do contrato de 
arrendamento, pelo Município, nos termos do previsto no n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 
81/2014, n.º 4 do art.º 29.º e alíneas e) e h) do n.º 1 do art.º 32.º, do Regulamento. 

→ Que estão preenchidos os requisitos legais e regulamentares para que seja acionada a 
resolução do contrato de arrendamento titulado por Telmo Manuel David Pereira, da 
habitação social sita no Bairro de Casal D´Anja, n.º 3, Vieira de Leiria, nos termos do 
previsto nas alíneas a), e), h, m) e n) do n.º 1 do art.º 32.º do Regulamento e alíneas b), 
c), e e) do n.º 1 do art.º 24.º e alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos da Lei n.º 81/2014; 



 

Página 27 de 32 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 09/03/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

→ Que as rendas em dívida com mais de 5 anos contados da data do seu vencimento, 
encontram-se prescritas, por força do disposto na alínea b) do art.º 310.º do Código Civil 
e como tal devem ser declaradas pela Srª. Presidente da Câmara; 

→ Que as rendas vencidas e vincendas, não prescritas, subsistentes à data da resolução do 
contrato, são sobradas em ação executiva para pagamento de quantia certa, a instaurar 
no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, instruída com cópias autenticadas do 
contrato de arrendamento e da notificação assinada pelo arrendatário/devedor, na qual foi 
o mesmo informado dos valores em dívida e do prazo concedido para a regularizar - nºs. 
1 e 2 do art.º 35.º do Regulamento. 

 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação I/447/2020 e considerando que: 
 
a) O arrendatário Telmo Manuel David Pereira sucedeu, por transferência do 

arrendamento, a sua avó, Maria Celeste David Feijão, falecida em 24 de junho de 
2010, na posição de titular do contrato de arrendamento. 
 

b) O arrendatário, não cumpre, de forma reiterada e grave, com os seus mais 
elementares deveres para com o locado, designadamente o de pagamento da 
renda desde setembro de 2014 até esta data e o dever de utilizar a habitação em 
permanência, permitindo ainda que a mesma não seja dotada de água da rede 
pública, desde 2011; 

 
c) A inexistência deste bem essencial à vida humana na habitação, imprescindível à 

sua higienização e salubridade e à realização de uma real e verdadeira economia 
doméstica, é incompatível com uma correta e prudente utilização da mesma e com 
a manutenção do arrendamento. A este propósito importa lembrar que o conceito 
de «residência permanente», inerente à manutenção do arrendamento, exige que a 
ocupação da habitação revele: estabilidade, habitualidade, continuidade e o 
estabelecimento do centro de vida familiar (cfr. Ac. do Tribunal da Relação de 
Lisboa de 12-06-2007, 1418/2007-1), realidades estas que no caso do arrendatário, 
são inexistentes.  

 
d) O incumprimento daqueles deveres constitui fundamento para a resolução 

definitiva do contrato de arrendamento, pela Câmara Municipal, nos termos dos 
artigos 1083.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3, do C.C., 25.º, n.º 1, da Lei n.º 81/2014, e ainda 
do previsto no art.º 32.º, n.º 1, alíneas e) e h), do Regulamento de Atribuição, de 
Gestão e de Utilização das Habitações Sociais do Município da Marinha Grande; 

 
e) O prazo de prescrição das rendas habitacionais é de 5 anos a contar da data do 

seu vencimento, nos termos da alínea b) do art.º 310.º, Código Civil, pelo que as 
rendas que se encontrem nessas condições, assim devem ser declaradas; 

 
f) A dívida das rendas em atraso perfaz, atualmente, o montante de 2.560,80€, 

correspondente aos últimos 60 meses; 
 
g) A habitação social constitui um bem escasso do Município essencial e 

imprescindível ao alojamento dos muitos agregados familiares de fracos recursos 
económicos existentes no concelho, o que torna insustentável e inexigível a 
manutenção do contrato de arrendamento nas condições atrás mencionadas, 
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Delibera, ao abrigo da competência conferida pelo n.º 2 do art.º 32.º do citado 
Regulamento, notificar o arrendatário, Telmo Manuel David Pereira, via edital, na 
morada do locado, visto ser desconhecido o seu paradeiro, que pelas razões de facto 
e de direito atrás invocadas, é sua intenção exercer o direito de resolução do contrato 
de arrendamento celebrado com este Município, fixando-se em 30 dias o prazo para 
proceder à desocupação da habitação e à entrega voluntária da mesma e das 
respetivas chaves, nesta Câmara Municipal. 
 
Fica ainda notificado de que, nos termos do n.º 3 do art.º 30.º e dos nºs. 3 a 5 do art.º 
32.º, ambos do mesmo citado Regulamento: 
 
a) O incumprimento voluntário da obrigação de desocupação e entrega da habitação 

no prazo supra fixado, terá por consequência a tomada de posse da habitação, 
pelo Município, considerando-se abandonados a favor deste, quaisquer bens 
móveis deixados na mesma, sem direito do arrendatário a qualquer indemnização. 

 
b) Ao Município assiste o direito de ser ressarcido das despesas efetuadas com a 

realização de obras necessárias à reposição da habitação nas condições em que 
se encontrava, à data da celebração do contrato, decorrentes de danos já 
ocorridos e de outros que se venham a verificar no fogo, após a resolução do 
contrato. 

 
c) Poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de 10 dias úteis a contar do 

recebimento da notificação desta deliberação, sobre o presente projeto de 
decisão de resolução do contrato de arrendamento. 

 
d) A decisão final de resolução do contrato de arrendamento é suscetível de 

impugnação perante o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

17. CP 32/2019 - Reparação e Reforço da Estrutura da Cobertura da Ala Sul do Edifício 
da IVIMA - Não Adjudicação e Revogação da Decisão de Contratar 
 
188 - Presente Relatório Final de Análise de Proposta apresentadas ao concurso público em 
apreço; 
 
Presente informação AF 02.COBLV/2020, de 4 de Março; 
 
Por deliberação camarária de 31 de janeiro de 2020, foi determinada a realização de 
procedimento de concurso público para adjudicação da obra de “Reparação e Reforço da 
Estrutura da Cobertura da Ala Sul do Edifício da IVIMA” 
 
De acordo com o suprarreferido relatório de análise, que fica anexo e se dá por 
integralmente reproduzido, não foram apresentadas propostas pelo que não haverá lugar a 
adjudicação do contrato. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar aquele relatório e a informação mencionada, 
concordando com os fundamentos de facto e de direito deles constantes, de acordo 
com os artigos 148.º, n.º 4; 79.º, n.º 1, alínea a) e 80º, todos do Código dos Contratos 
Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea a) do Decreto-Lei nº. 197/99, de 
08 de junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f) do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
delibera não adjudicar a empreitada e revogar a decisão de contratar 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
18. Alteração do traçado da Rua da Soprem - Concurso público n.º 06/2020 - 
Ratificação de despacho 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“São erros e omissões de quantidades de m2 de rua errados, e que sendo apresentados 
pelas empresas, se confirma que tinham razão. Como é possível que as empresas 
construtoras meçam com mais exatidão do que está no caderno de encargos elaborado pela 
Câmara? 
Tendo mais trabalhos do que estavam previamente no caderno de encargos e não fazendo 
acerto no preço base, pode conduzir a uma de duas conclusões: 

a. O orçamento das construtoras vai ser mais elevado porque os custos da obra têm 
mais trabalhos, logo o orçamento fica acima do preço base e a construtora não 
apresenta proposta. Com isto, e como tem acontecido muitas vezes, o concurso fica 
deserto; 

Ou então, 
b. Os valores apresentados no caderno de encargos estavam sobrevalorizados, de tal 

modo que mesmo tendo mais custos (por haver mais m2 de rua), o orçamento ainda 
encaixa nos valores previamente apresentados. 

Pretendíamos saber o motivo mencionado na memória descritiva para que se argumente que 
a obra é urgente. 
A razão dos atrasos nas obras estão aqui plasmados. Cadernos de encargos mal 
elaborados, que conduzem a reclamações de erros e omissões por parte das construtoras.”  
  
A Chefe da Divisão de Gestão do Território, Dr.ª Inês Marrazes, explicou o procedimento, 
com a colocação dos dados medidos a concurso, e da possibilidade de poderem vir a ser 
admitidas correções por parte das empresas concorrentes. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que percebe que aquilo que a Câmara mediu e pôs a 
concurso não é aquilo que a empresa mediu, e que pelos vistos estava correto, porque a 
Câmara aceitou. A Câmara não alterou o valor do preço base, e então, ou a empresa não 
pode concorrer, porque não tem margem, e o concurso fica deserto, ou então o preço base 
estava sobrevalorizado, se se diz que pode absorver as alterações. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano referiu que o preço base tem folga, porque é o preço 
máximo que a Câmara está disposta a pagar. 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
189 - Presente Despacho nº 50/2020, de 02 de março, da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal, com o seguinte teor integral:  
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“Presente informação da DGT, com referência RV/06/2020, de 28 de fevereiro, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se apreciam as listas de erros e omissões e 
esclarecimentos apresentados, e propõe a aprovação de um novo mapa de quantidades 
final. 
Considerando que o prazo de apresentação de propostas continua a correr, 
independentemente da tomada de decisão sobre a lista de erros e omissões e que a 
ausência de resposta implica a sua rejeição; 
Tendo em conta que a apresentação de listas de erros e omissões pelos interessados 
constitui um dever e representa uma forma de participação na definição objetiva e rigorosa 
dos termos do projeto de execução e da sua conformidade com a obra a realizar; 
Atendendo a que estas listas têm ainda um propósito de controlo de custos prevenindo 
eventuais acréscimos futuros de trabalhos na execução da obra; 
Considerando que a realização da obra é urgente em função dos propósitos constantes da 
respetiva memória descritiva; 
Decido, de acordo com o artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos e de acordo com os 
artigos 33.º, n.º 1, alínea f) e 35.º, n.º 3, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
A) - Aprovar o mapa de quantidades retificado; 
B) - A disponibilização em plataforma eletrónica do mapa de trabalhos retificado e 

notificação a todos os interessados. 
O presente despacho deve ser ratificado pela Câmara Municipal na sua próxima reunião.” 
 
A Câmara Municipal, de acordo com os artigos 33.º, n.º 1, alínea f) e artigo 35.º, n.º 3, 
ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de Setembro, delibera ratificar o despacho n.º 50/2020. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
19. Reabilitação da Rede Viária na Freguesia de Marinha Grande- Concurso público n.º 
34/2019-Ratificação de despacho 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“São erros e omissões de quantidades de m2 de rua errados, e que sendo apresentados 
pelas empresas, se confirma que tinham razão. Como é possível que as empresas 
construtoras meçam com mais exatidão do que está no caderno de encargos elaborado pela 
Câmara? 

Tendo mais trabalhos do que estavam previamente no caderno de encargos e não fazendo 
acerto no preço base, pode conduzir a uma de duas conclusões: 

a. O orçamento das construtoras vai ser mais elevado porque os custos da obra têm 
mais trabalhos, logo o orçamento fica acima do preço base e a construtora não 
apresenta proposta. Com isto, e como tem acontecido muitas vezes, o concurso fica 
deserto; 

Ou então, 
b. Os valores apresentados no caderno de encargos estavam sobrevalorizados, de tal 

modo que mesmo tendo mais custos (por haver mais m2 de rua), o orçamento ainda 
encaixa nos valores previamente apresentados. 

Pretendíamos saber o motivo mencionado na memória descritiva para que se argumente que 
a obra é urgente. 
A razão dos atrasos nas obras estão aqui plasmados. Cadernos de encargos mal 
elaborados, que conduzem a reclamações de erros e omissões por parte das construtoras.”  
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190 - Presente Despacho nº 52/2020, de 04 de março, da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal, com o seguinte teor integral:  
 
“Presente informação da DGT, com referência RV/07/2020, de 04 de março, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se apreciam as listas de erros e omissões e 
esclarecimentos apresentados, e propõe a aprovação de um novo mapa de quantidades final 
e peças desenhadas. 
Considerando que o prazo de apresentação de propostas continua a correr, 
independentemente da tomada de decisão sobre a lista de erros e omissões e que a 
ausência de resposta implica a sua rejeição; 
Tendo em conta que a apresentação de listas de erros e omissões pelos interessados 
constitui um dever e representa uma forma de participação na definição objetiva e rigorosa 
dos termos do projeto de execução e da sua conformidade com a obra a realizar; 
Atendendo a que estas listas têm ainda um propósito de controlo de custos prevenindo 
eventuais acréscimos futuros de trabalhos na execução da obra; 
Considerando que a realização da obra é urgente em função dos propósitos constantes da 
respetiva memória descritiva; 
Decido, de acordo com o artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos e de acordo com os 
artigos 33.º, n.º 1, alínea f) e 35.º, n.º 3, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
C) - Aprovar o mapa de quantidades final; 
D) - Aprovar as peças desenhadas; 
E) - A disponibilização em plataforma eletrónica do mapa de trabalhos retificado e 

notificação a todos os interessados. 
O presente despacho deve ser ratificado pela Câmara Municipal na sua próxima reunião.” 
 
A Câmara Municipal, de acordo com os artigos 33.º, n.º 1, alínea f) e artigo 35.º, n.º 3, 
ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de Setembro, delibera ratificar o despacho n.º 52/2020. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Depois de terminada a ordem do dia, e antes de encerrar a reunião, a Sr.ª Presidente transmitiu a 
informação que obteve da ARS sobre a falta de médico no SAP: vão contratar novo médico, cujo 
processo decorre neste momento. 
 

 
 

 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 18:05 horas. 
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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, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


