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Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte, via Skype,  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 14:45 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 ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E EMPREENDEDORISMO 

1. Requerimento da Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais  SA  – Pedido de 
autorização para utilização duradoura de instalações do Centro Empresarial da 
Marinha Grande 
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

2. Pedido para colocação de um sinal de estacionamento a Pessoa Portadora de 
Def iciência na Av. 1º de Maio nº 189 - Marinha Grande 

 
GESTÃO URBANÍSTICA 

3. Req.º nº 2108/19, datado de 20/12/2019 - Proc.º n.º 456/19, datado de 20/12/2019 – 
Vecogest, Lda. 

4. Req.º nº 260/20, datado de 13/02/2020 - Proc.º n.º 46/19, datado de 06/02/2019 - 
José Pedro Pereira Mendes 

5. Req.º nº 261/20, datado de 13/02/2020 - Proc.º n.º 444/19, datado de 13/02/2019 - 
Ricardo Miguel de Oliveira Henriques e Maria Fernanda Ventura Jorge 

6. Req.º nº 1997/19, datado de 03/12/2019 - Proc.º n.º 433/19, datado de 03/12/2019 - 
Artur Soares Alves 

7. Req.º nº 320/20, datado de 24/02/2020 - Proc.º n.º 154/18, datado de 27/04/2018 - 
Luís Humberto Pereira Paixão 

8. Req.º nº 267/20, datado de 14/02/2020 - Proc.º n.º 82/18, datado de 07/03/2018 - 
Maria Avenilde Branco Pedrosa 

9. Req.º nº 331/20, datado de 27/02/2020 - Proc.º n.º 378/19, datado de 11/10/2019 – 
Mário Felismino Gaspar 

10. Req.º nº 314/20, datado de 21/02/2020 - Proc.º n.º 490/18, datado de 15/11/2018 – 
Banco Comercial Português, S.A. 

11. Req.º nº 9/20, datado de 07/01/2020 - Proc.º n.º 486/16,  datado de 24/11/2016 - 
Marisa Isabel Pimenta Gomes 

12. Req.º nº 2099/19, datado de 19/12/2019 - Proc.º n.º 109/19, datado de 22/03/2019 - 
José Olando Cerejo Almeida e Josué Jerónimo Inez 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 

PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

13. Revisão do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do inquil ino 
residente na Rua Prof . Melo Vieira, Bl 3, 1.º Direito - Casal de Malta- Marinha 
Grande. 

14. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado,  do 
inquilino residente na Praceta da Liberdade, Bloco 1, 2º Drt., Casal de Malta 

15. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado,  do 
inquilino residente na Rua João Órfão Soares, n.º 11, Camarnal 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

16. Arrendatária do café do Cineteatro Actor Álvaro – Vera Lúcia Freitas da Silva 
Fernandes – Pedido de redução da renda com contrapartida de execução de 
limpeza de espaços comuns do edifício – Inexistência/desconhecimento do contrato 
de arrendamento – Trespasse mercantil – Novo contrato de arrendamento 

17. Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização por danos em 
veículo automóvel –Contentor do lixo deslocado por ação do vento forte – 
“Depressão Helena” – Apreciação – Proposta de indeferimento – Audiência prévia. 

18. CP n.º 02/2019 - Concessão de exploração de estabelecimento de restauração e de 
bebidas - Centro Empresarial – Prorrogação de prazo  
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19. CP n.º 03/2019 - Concessão de exploração de estabelecimento de bebidas  - e CP 
n.º 04/2019 – Concessão de exploração de espaço destinado à prestação de 
serviços desportivos na área da manutenção da condição f ísica - Centro 
Empresarial da Marinha Grande – Prorrogação de prazo – Ratificação de despachos 
da Presidente da Câmara 

 

 

CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

20. CP 02/2019 - Centro Escolar da Várzea- Requalificação e Ampliação da atual Escola 
Básica e Jardim de Infância da Várzea. Aprovação de mapa de trabalhos e 
quantidade final e de novas peças desenhadas. Prorrogação de prazo - Ratif icação 
de despacho 

 
 
 

  

 
 

 

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 membros do executivo e quem 
assiste a esta reunião, e referiu o seguinte: 
 

• Esta reunião é atípica, mas apesar disso gostaria de saber se há desenvolvimentos 
acerca da situação do cemitério, se houve um bom entendimento com a empresa  e 
se houve resolução. 
Sugeriu que se peça à empresa que faça agora a limpeza, uma vez que as pessoas 
não podem lá ir. 

• Ainda bem que vai haver uma reunião de Câmara extraordinária para tomada de 

medidas, embora a linha de apoio lançada sexta-feira, que lhe agradou, mas 
entende que já deveria ter sido lançada há mais tempo, para aux il iar as  pessoas,  
nomeadamente os mais velhos. 

• Mercado – propôs que se encontre uma forma de escoar os produtos dos 
produtores, uma vez que os mercados estão encerrados, fazendo cabazes, ou então 
abrindo, como se faz nos supermercados, com um número reduzido de pessoas. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra cumprimentou todos os membros do executivo e quem 
assiste a esta reunião, e referiu o seguinte: 
 

• A linha lançada na sexta-feira já estava a ser trabalhada desde terça-feira, em 
articulação com as IPSS’s, para dar acesso aos idosos identificados, especialmente 
ao f im de semana. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os membros do executivo e 
quem assiste a esta reunião, e referiu o seguinte: 
 
“A situação é muito grave. 
Temos de estar unidos, trabalhar em conjunto e para isso contem connosco. 
Proponho que suspendamos a questão política, a bem dos munícipes. 
Eu e a vereadora Ana, demos o exemplo de enviar as nossas propostas para todos para 
discutir colegialmente. Discutam e partilhem connosco as vossas propostas, antes de enviar 
para as redes sociais. 
Proponho que se guarde uma parte do orçamento para investir neste problema. 
Neste instante temos a questão de saúde, mas dentro de dias vai cair-nos a questão 
económica, com a economia a parar. Veja-se os cafés, restaurantes, as lojas e o comercio a 
retalho vão parar, e como é que vão pagar as rendas, os empréstimos aos bancos, às 
finanças, aos fornecedores, a luz, o gás, as obrigações ao estado. Vamos adiar o 
pagamento 2 ou 3 meses, mas se estão fechados e não vendem como é que daqui a meses 
vai ter dinheiro para pagar o quotidiano, mais estes meses que estiveram fechados? 
 
PROPOSTA_368/2020 Marinha Grande 19 de março 2020  
Assunto: COVID-19  
 
Desde 3 de março, passaram 16 dias, que o CORONAVIRUS chegou a Portugal.  
 
Atendendo ao facto de estarmos perante uma epidemia que exige a adopção de medidas de 
saúde pública que não são apenas da responsabilidade da administração central, mas 
também dos Municípios, consideramos relevante que o Município da Marinha Grande adopte 
uma série de medidas conducentes a minimizar o impacto da doença no nosso concelho, 
recorrendo ao apoio e concertação junto das entidades de saúde e proteção civil.  
 
O nosso elevado sentido de responsabilidade leva-nos a crer que cada dia que passa sem 
que o órgão Câmara Municipal reúna para decidir desta matéria significa que estamos a 
remediar aquilo que um dia pode ser completamente irremediável num cenário de guerra 
biológica em que todas as pessoas são atores fundamentais para a sobrevivência colectiva.  
 
Nesta perspectiva, com o objectivo de criar condições para que se sustenha a propagação 
da pandemia, apresentamos propostas, que deverão ser discutidas e validadas pelos 7 
membros do executivo municipal, tomadas sempre em articulação com a Autoridade de 
Saúde Pública Local, no estrito cumprimento das diretivas da Direção Geral de Saúde, com 
a máxima urgência.  
 
Deste modo, com o intuito de imediatamente informar e apoiar as famílias,  as ins tituições 
sociais e as empresas, propomos:  
 

• Aquisição de ventiladores e outros materiais médicos, no valor de 75 mil euros,  

para ajudar a reforçar a capacidade de resposta à pandemia no Centro Hospitalar de 
Leiria;  
 

• Aquisição de equipamentos de proteção individual e higienização , como 
máscaras cirúrgicas, batas/macações, toucas, viseiras, luvas e desinfetantes, entre 
outros, no valor de 15 mil euros, para atribuir às corporações dos bombeiros da 
Marinha Grande e Vieira de Leiria e Proteção Civil Municipal (incluindo todos os 
restantes agentes);  
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• Implementação de um sistema de drive through com o apoio de um laboratório 
especializado (à semelhança do que está a suceder em Gaia e Porto) com o 
objectivo de rastrear massivamente a população e atuar em conformidade 
rapidamente com base nos resultados obtidos; 
 

• Apoiar diretamente as famílias mais vulneráveis do concelho, fornecendo refeições 
gratuitas a pessoas sem-abrigo, vulneráveis, aos alunos dos escalões A e B (e não 
apenas do escalão A) e idosos que se encontrem isolados.  
 

• Criação de linha de Apoio Social e Psicossocial às famílias, com a 
disponibilização de um contacto telefónico e horário definidos, com teleatendimento 
(quando aplicável), prestando apoio a pessoas vulneráveis, com aquisição de bens 
de primeira necessidade e fármacos. Recorrer ao apoio dos militares/voluntários 
neste serviço.  
 

• Proceder à prorrogação, por um período de 30 dias, dos prazos de pagamento 
da água e saneamento, refeições escolares, atividades de animação, apoio à família 
(pré-escolar) e CAAFs, bem como dos prazos de pagamento de contraordenação e 
coimas, habitação social, rendas, refeições escolares, publicidade e demais taxas  
correspondentes a licenciamentos diversos;  
 

• Solicitar à TUMG e ao operador de transporte público no concelho o reforço de 
medidas de higiene nas viaturas de transporte de passageiros;  
 

• Avançar com a higienização e desinfeção antimicrobiana no interior e exterior de 
todos os edifícios, nos espaços públicos e locais de tráfego de pessoas em todo o 
concelho.  
 

• Criação de dois hospitais de campanha temporários de retaguarda nos pavilhões 
Nery Capucho, em Marinha Grande e Albino Reis Paulo, em Vieira de Le iria,  cada 
um com capacidade para 30 camas (com espaçamento pessoal de segurança e ou 
barreiras físicas). Esta tipologia de hospital será replicada noutros recintos, caso 
venha a surgir essa necessidade;  
 

• Isenção do pagamento de taxas de estacionamento em toda a cidade até a 
normalização da situação, pagamento de água/saneamento a todos os 
estabelecimentos comerciais e industriais que, por esta pandemia, venha a estar 
temporariamente encerrados.  
 

• Divulgação destas medidas e dos apoios definidos pelo governo às famí l ias  e às  

empresas e comércio local. Esta divulgação deve ser feita nos órgãos de 
comunicação local, no site e Facebook da Câmara e passar insistentemente nos 
placares eletrónicos das três freguesias.  
 

O executivo da Câmara Municipal deve ainda aprovar um voto de louvor a toda a população 
marinhense pela serenidade e consciência cívica revelada na compreensão das medidas de 
prevenção em vigor e na gestão do seu dia-a-dia no quadro desta epidemia, expressando 
especial apreço, agradecimento e reconhecimento pelos profissionais de saúde, farmácias,  
agentes de Proteção Civil, bombeiros, agentes de segurança e trabalhadores municipais que 
com eles têm colaborado de forma a manter em funcionamento os serviços essenciais para 
a população e quem assegura, com coragem e determinação, a prestação de serviços 
básicos, não podendo isolar-se em casa.  
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Com a calma e serenidade de TODOS, vamos ultrapassar esta dificuldade.”  
 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os membros do executivo e quem 
assiste a esta reunião, e referiu o seguinte: 
 

• Todos concordarão com aquilo que o Sr. Vereador Aurélio disse, mas tudo aquilo 
que for feito será política, não é mau, o que está em cima da mesa,  mais  do que 
nunca, é a solidariedade e o trabalhar em conjunto. 

• A CMMG, para além da questão da saúde pública, tem de continuar a manter a 
cidade ativa e em funcionamento. Tem on-line todos os p rojetos e ini c iat ivas,  e 
poderá partilhar com todos estas informações. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os membros do executivo 
e quem assiste a esta reunião, e referiu o seguinte: 
 

• Ainda bem que finalmente estão todos a concordar que é um grave p roblema que 

têm entre mãos e que todos têm de trabalhar em conjunto, erguer o tal muro, como 
disse o Sr. Vereador Caetano. 
Daí a sua indignação, na altura, por não se ter começado logo a t rabalhar,  pois 
deveria ter havido logo esta atitude. Chegou a um ponto em que não poderia es tar 
calada mais tempo! Houve necessidade de reagir, em consequência da prepotência 
da Sr.ª Presidente, que pôs os Vereadores de lado, levando a que os munícipes não 
compreendam o silêncio da oposição. Não foram envolvidos e daí terem feito sair as  
suas opiniões para as redes sociais. 
Imagina que a Sr.ª Presidente tenha tomado medidas, mas deveria ter envolvido 
todos, e isto não é politiquice, é a necessidade de fazer ouvir a sua voz.  Vamos 
partir do zero e começar hoje! 

• Ainda sobre os cemitérios, também quer saber como é que a empresa está a fazer o 
trabalho e do apoio de que necessitará por parte da Câmara. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os membros do executivo e 
quem assiste a esta reunião, e referiu o seguinte: 
 

• Tinha uma nota sobre as medidas a adotar no concelho, mas vai deixar para a 
reunião extraordinária que a Sr.ª Presidente convocou. 

• Quer deixar uma saudação aos prof issionais de saúde e a todos aqueles que 
arriscam para que todos nós possamos ter as nossas necessidades básicas 
satisfeitas. 

• Partilha a ref lexão conjunta e espera que a ação daqui para a f rente seja construtiva, 
coordenada pela Sr.ª Presidente. 

 
 
A Sr.ª Presidente referiu o seguinte: 
 

• Agradeceu a disponibilidade de todos, o sentido crít ico neste momento de união e 
releva com satisfação o que acabaram de dizer. 
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• Quer clarif icar a situação sobre a sua atuação. 
Neste momento, nas duas últimas semanas, a situação levou a que fossem tomadas 
medidas, que visavam apenas o bem comum e que todos já conhecem.  
Dialogou com todas as entidades nacionais e regionais, com a Proteção Civil, forças 
de segurança, e sempre também em articulação com o Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal, e em seu nome também quer agradecer a todas as entidades 
que desde a primeira hora colaboraram no sentido de criar as melhores condições 
para a população. 

• Agradeceu a solidariedade e disponibilidade para trabalharem em conjunto, e para 
depois, no final desta reunião, terem acedido a fazer a reunião extraordinária , para 
consensualizar as medidas propostas também pela CDU e pelo MpM. 

• Deixou o agradecimento a todo o corpo médico e bombeiros, assim como aos 
grupos da população que se estão a mobilizar para combater nesta “guerra”. 

 
 
 
 

 

 

 

 

ORDEM DO DIA 
 
 
 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E EMPREENDEDORISMO 

 
 

1. Requerimento da Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA – Pedido 
de autorização para utilização duradoura de instalações do Centro Empresarial 
da Marinha Grande 

 
Os Srs. Vereadores do MpM questionaram o seguinte: 
“Que área vão ocupar?  
Qual o valor da taxa que irão pagar? Está definido no regulamento? Se não está como pode 
ser recebido?” 
 
Estas 3 questões irão ser clarificadas e remetida a informação, pelo que seguidamente 
a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
193 - Presente requerimento da sociedade Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais 
SA, com o NIPC 502544180, com sede na Avª. D. João II, Lote 1.04.01, 8º Piso, Parque das 
Nações, 1998-017, Lisboa, com registo de entrada E/2321/2020, solicitando a concessão de 
autorização de utilização da “Fração D” do Centro Empresarial da Marinha Grande, pelo 
prazo de 3 anos, com possibilidade de renovação anual e sucessiva, para instalação de um 
escritório de apoio à sua atividade comercial direcionada às empresas. 
 
Presente informação nº I/559/2020, datada de 05/03/2020, do GAEE-Gabinete de Apoio ao 
Empresário e Empreendedorismo da autarquia, que apreciou e enquadrou o pedido já nas  
normas regulamentares previstas no Regulamento de Utilização do Centro Empresarial da  
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Marinha Grande, aprovado pela Assembleia Municipal em sua sessão de 28-02-2020 e a 
aguardar publicação em Diário da República, e propõe o seu deferimento. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando, na íntegra, com a informação técnica n.º 
I/559/2020, do GAEE, que aqui se dá por integralmente reproduzida e que fica anexa à 
ata, e no uso da competência conferida pelo n.º 5 do art.º 11.º do Regulamento de 
Utilização do Centro Empresarial  da Marinha Grande, adiante designado apenas por 
RUCE, delibera conceder à sociedade Vodafone   Portugal – Comunicações Pessoais,  
S.A., titular do NIPC 502544180, com sede na Avª D. João II, Lote 1.04.01, 8º Piso, 
Parque das Nações, 1998-017, Lisboa, autorização para a utilização da “Fração D”  do 
Centro Empresarial da Marinha Grande, para nela instalar um escritório de apoio à sua 
atividade comercial, particularmente, junto das empresas, nas seguintes condições 
previstas no citado Regulamento Municipal: 
 
Primeira - A utilização tem caráter duradouro, vigora pelo período inicial de três anos 

e é suscetível de prorrogação, anual e sucessiva, salvo pedido de cessação 
da requerente ou revogação pelo Município;  

 
Segunda – A requerente deve informar, por escrito, com a antecedência mínima de 

oito dias úteis, a data em que pretende iniciar a utilização, devendo esta 
ocorrer no prazo máximo de 60 dias contados da data de notificação deste 
ato autorizativo. 

 
Terceira – O pagamento da taxa devida pela utilização do espaço deve efetuar-se no 

prazo máximo de 15 dias a contar da data do recebimento da notificação 
desta deliberação. 

 
Terceira – O pagamento da taxa devida pela utilização do espaço, prevista no art.º 33.º,  

n.º 3 da Tabela de Taxas Municipais no valor de 9,70€/dia e 3.540,50€/ano,                          
deve efetuar-se anualmente, nas seguintes condições: a primeira anual idade,                  
no valor   de 3.540,50€, deve ser paga no prazo máximo de 15 dias a contar                 
da data do recebimento da notificação desta deliberação e as restantes, de               
igual valor, nos 15 dias imediatamente anteriores ao termo do prazo da                
respetiva anualidade.  

 
Quarta – A requerente comparticipa nas despesas de funcionamento e manutenção 

geral do edifício, em função da respetiva área de ocupação (permilagem), 
nos termos do previsto no art.º 14.º do RUCE. 

 
Quinta - Esta autorização pode cessar, a todo o tempo, por pedido fundamentado da 

requerente, apresentado com a antecedência mínima de 60 dias 
relativamente à data da cessação pretendida. 

 
Sexta – A Câmara Municipal pode revogar esta autorização de utilização,  por razões 

de interesse público, devidamente justificadas, ou por incumprimento de 
disposições do RUCE, fixando o prazo da consequente desocupação do 
espaço. 

 
Sétima – A revogação da autorização de utilização produz efeitos a contar da data da 

respetiva notificação à requerente, efetuada por carta registada com aviso 
de receção. 
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Oitava – O incumprimento do prazo de desocupação do espaço confere o Município o 

direito de promover a mesma e de considerar abandonados, a seu favor, os 
bens móveis nele existentes se, após o decurso do prazo de 30 dias da 
tomada de posse da fração, não forem reclamados junto do GAEE. 

 
Nona –     Esta autorização de utilização é intransmissível a terceiros, sob quaisquer 

formas jurídicas. 
 
Décima – A Câmara Municipal não é responsável, em qualquer circunstância, pelo 

cumprimento de obrigações fiscais, laborais, sociais, comerciais, 
financeiras ou outras, que constituam encargos assumidos pela requerente, 
perante fornecedores, colaboradores ou entidades terceiras. 

 
Décima Primeira – Em tudo o omisso na presente deliberação, designadamente em 

matéria de direitos, deveres, obrigações, proibições e onerações, são 
aplicáveis os respetivos preceitos do RUCE. 

 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 

2. Pedido para colocação de um sinal de estacionamento a Pessoa Portadora de 
Deficiência na Av. 1º de Maio nº 189 - Marinha Grande 

 
194 - Presente pedido com o registo n.º E/1425/2020, datado de 06/02/2020, em que é 
solicitada a colocação de um sinal de estacionamento a Pessoa Portadora de Deficiência na 
Av. 1º de Maio n.º 189 - Marinha Grande. 
Presente informação técnica LC/08/2020 de 03/03/2020, sobre o assunto. 
Presente despacho do Senhor Vereador do pelouro do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, datado de 05/03/2020. 
 
Na sequência do pedido com registo n.º E/1425/2020, para colocação de um sinal  de 
estacionamento a Pessoa Portadora de Deficiência na Av. 1º de Maio n.º189 - Marinha 
Grande, bem como da solução técnica apresentada na informação dos serviços 
camarários LC/08/2020 de 03/03/2020, que se dá aqui por integralmente reproduzida e 
se anexa, a Câmara Municipal da Marinha Grande delibera ao abrigo da al ínea 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 M11d – para 
Pessoa Portadora de Deficiência, 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 sito na Av. 1º de Maio, junto ao Nº 189 – Marinha Grande, com 
marcação do respetivo lugar em pintura, referido na informação técnica. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

3. Req.º nº 2108/19, datado de 20/12/2019 – Proc.º n.º 456/19, datado de 20/12/2019 
– Vecogest, Lda. 

 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“No seguimento do deferimento destes processos, o usual é que seja comunicada a decisão 
enviando um ofício. Normalmente é por carta com aviso de receção. Mas agora com o 
Covid-19 como será feito? 
Proponho que seja feito por suportes digitais.” 
  
195 - O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que os requerentes estão a ser contactados 
para darem e-mail’s ou outra forma e os serviços, em teletrabalho, estão a garantir a 
comunicação com os munícipes. Inclusivamente até se estão a receber novos processos e a 
emitir novas licenças e certidões. As pessoas poderão continuar com a sua vida e os seus 
projetos. 
A Sr.ª Presidente referiu, que tal como o Sr. Vereador já disse, se está a conseguir dar 
resposta aos munícipes nesta área.  
 
 
000 - Presente pedido com o registo n.º 2108/19, datado de 20/12/2019, relativo à 
construção de um edifício destinado a armazém ou indústria, no prédio s ito na estrada da 
Nazaré, na localidade da Moita, registado na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça 
sob o n.º 1010 e inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo n.º 79, da freguesia da Moita e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 456/19, com 
data de entrada de 20/12/2019, apresentado por VECOGEST,LDA., com o NIPC 505 668 
254, com sede na estrada da BA5, n.º 1398, Segodim, freguesia de Monte Real e Carvide e 
concelho de Leiria, a solicitar a aprovação do projeto de arquitetura respetivo;  
Presente informação técnica, datada de 11/03/2020, que atesta encontrar-se o p rojeto d e 
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 relativo ao pedido de licenciamento referente à construção de 
um edifício destinado a armazém ou indústria, no prédio sito na estrada da Nazaré, na 
localidade da Moita, registado na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o 
n.º 1010 e inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo n.º 79, da freguesia da Moita e 
concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 456/19, 
com data de entrada de 20/12/2019, apresentado por VECOGEST,LDA., com o NIPC 
505 668 254, com sede na estrada da BA5, n.º 1398, Segodim, freguesia de Monte Real  
e Carvide e concelho de Leiria, 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 dos trabalhos que se vierem a considerar como necessários 
ao bom acabamento da obra; 
3.- Deverão ser cumpridos os condicionalismos expressos pela Infraestruturas de 
Portugal, no seu ofício n.º 007-2494501, datado de 18/07/2019. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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4. Req.º nº 260/20, datado de 13/02/2020 - Proc.º n.º 46/19, datado de 06/02/2019 - 
José Pedro Pereira Mendes 

 
196 - Presente requerimento n.º 260/20, datado de 2020/02/13, constante do processo 
camarário n.º 46/19, em nome de José Pedro Pereira Mendes, com o NIF 184835631,  com 
morada em Rua do Moinho, n.º 9, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de alteração e ampliação de moradia 
unifamiliar e construção de telheiro, a incidir sobre um prédio urbano sito na Rua do Moinho, 
n.º 9, lugar de Picassinos, f reguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 15436,  e inscrito na matriz 
predial urbana da referida freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 8871. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/03/09, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após 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 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o projeto de arquitetura, rel ativo ao 
pedido licenciamento de alteração e ampliação de moradia unifamiliar e construção de 
telheiro, a incidir sobre um prédio urbano sito na Rua do Moinho, n.º 9, lugar de 
Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 15436, e inscrito na matriz predial urbana 
da referida freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 8871, apresentado por José 
Pedro Pereira Mendes, com o NIF 184835631, com morada em Rua do Moinho, n.º 9,  
lugar de Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos do previsto no n.º 4 do artigo 20.º 
do RJUE deverá apresentar os projetos de especialidades 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. 
 
 
 

5. Req.º nº 261/20, datado de 13/02/2020 - Proc.º n.º 444/19, datado de 13/02/2019 - 
Ricardo Miguel de Oliveira Henriques e Maria Fernanda Ventura Jorge 

 
197 - Presente requerimento n.º 261/20, datado de 2020/02/13, constante do processo 
camarário n.º 444/19, em nome de Ricardo Miguel de Oliveira Henriques, com o NIF 
229279350, e de Maria Fernanda Ventura Jorge, com o NIF 198252072, ambos com morada 
em Rua de Moçambique, Bloco A, n.º 27, R/C, Esq. Frente, lugar de Ordem, f reguesia e 
concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra construção de 
moradia unifamiliar e de muros de vedação, a incidir sobre um prédio sito na Rua da 
Covinha, lugar de Comeira, f reguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 13061, e inscrito na matriz 
predial rústica da referida freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 2431. 
Presente pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/02/19, e de 2020/01/15, 
referentes ao projeto de arquitetura apresentado. 
 



 

Página 13 de 29 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 23/03/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
Após análise da pretensão e considerando os pareceres técnicos 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 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o projeto de arquitetura, re lativo ao 
pedido licenciamento da obra construção de moradia unifamiliar e de muros de 
vedação, a incidir sobre um prédio sito na Rua da Covinha, lugar de Comeira, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
da Marinha Grande sob o n.º 13061, e inscrito na matriz predial rústica da referida 
freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 2431, apresentado por Ricardo Miguel de 
Oliveira Henriques, com o NIF 229279350, e por Maria Fernanda Ventura Jorge, com o 
NIF 198252072, ambos com morada em Rua de Moçambique, Bloco A, n.º 27, R/C, Esq. 
Frente, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio na frente do prédio confinante com a Rua da Covinha, em 
calçada de pedra de calcário com as dimensões de 0,05mX0,05mX0,05m, após a 
execução de uma base em “tout-venant” com 0,15m de espessura. O lancil deverá ser 
de calcário com as dimensões de 0,13m (largura à vista) X 0,20m (altura) X 0,13m 
(largura da base). 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 40,60m2, ao longo 
da frente do prédio confinante COM A Rua da Covinha, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E 
ARRANJOS EXTERIORES”, com o número “6.1”, datada de “11/19”, entregue a 
coberto do requerimento n.º 261/20, datado de 2020/02/13, ficando a emissão da 
autorização de utilização condicionada à apresentação da certidão emitida pela 
Conservatória do registo Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera informar os requerentes que, nos termos do previsto no n.º 4 do artigo 
20.º do RJUE deverão apresentar os projetos de especialidades 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. 
 
 

6. Req.º nº 1997/19, datado de 03/12/2019 - Proc.º n.º 433/19, datado de 03/12/2019 
- Artur Soares Alves 

 
198 - Presente pedido com o registo n.º 1997/19, datado de 03/12/2019, relativo a alteração 
da f ração “I” do prédio sito na rua Professor Dr. Virgílio de Morais, registado na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 2222 e ins crito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 11402, da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 433/19, com data de entrada de 03/12/2019, 
apresentado por Artur Soares Alves, com o NIF 142 993 158, residente na rua Diogo 
Stephens, n.º 13, freguesia e concelho da Marinha Grande; 
Presente informação técnica, datada de 04/03/2020, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
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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 da fração “I” do prédio sito na rua Professor Dr. Virgílio de Morais, registado 
na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 2222 e inscri to na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 11402, da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 433/19, com data de entrada 
de 03/12/2019, apresentado por Artur Soares Alves, com o NIF 142 993 158, residente 
na rua Diogo Stephens, n.º 13, 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.- 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. 
 
 

7. Req.º nº 320/20, datado de 24/02/2020 - Proc.º n.º 154/18, datado de 27/04/2018 - 
Luís Humberto Pereira Paixão 

 
199 - Presente requerimento n.º 320/20, datado de 2020/02/24, constante do processo 
camarário n.º 154/18, em nome de Luís Humberto Pereira Paixão, com o NIF 185622445,  
com morada em Avenida José Henriques Vareda, n.º 14, 1.º Dt.º A, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de pintura de fachada, 
reconstrução de muro frontal e legalização de alteração e ampliação,  a inc idir sobre um 
prédio urbano sito na Rua da Alegria, n.º 18, f reguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 17886,  e inscrito 
na matriz predial urbana da referida freguesia de Marinha Grande sob o art igo n.º 10380,  
dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária tomada na reunião 
de 2019/07/01. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/03/03, ref erente aos projetos  d e 
especialidades apresentados. 
 
Após 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 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento da obra de 
pintura de fachada, reconstrução de muro frontal e legalização de alteração e 
ampliação, a incidir sobre um prédio urbano sito na Rua da Alegria, n.º 18, freguesia e  
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concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do registo Predial da Marinha 
Grande sob o n.º 17886, e inscrito na matriz predial urbana da referida freguesia de 
Marinha Grande sob o artigo n.º 10380, apresentado por Luís Humberto Pereira 
Paixão, com o NIF 185622445, com morada em Avenida José Henriques Vareda, n.º 14, 
1.º Dt.º A, freguesia e concelho de 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 disposto no n.º 6 do artigo 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de vistoria 
municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

8. Req.º nº 267/20, datado de 14/02/2020 - Proc.º n.º 82/18, datado de 07/03/2018 - 
Maria Avenilde Branco Pedrosa 

 
200 - Presente requerimento n.º 267/20, datado de 2020/02/14, constante do processo 
camarário n.º 82/18, em nome de Maria Avenilde Branco Pedrosa, com o NIF 119900831,  
com morada em Rua de S. Pedro, n.º 6, lugar de Praia da Vieira,  f reguesia de Vieira de 
Leiria e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da legalização 
da ampliação da moradia e da alteração do muro, a incidir sobre um prédio urbano sito na 
Rua de S. Pedro, n.º 6, lugar de Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o  n.º 
7404, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária tomada na 
reunião de 2019/05/20. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/03/02, ref erente aos projetos  de 
especialidades apresentados. 
 
Após 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 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento da 
legalização da ampliação da moradia e da alteração do muro, a incidir sobre um prédio 
urbano sito na Rua de S. Pedro, n.º 6, lugar de Praia da Vieira, freguesia de Vieira de 
Leiria e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 7404, apresentado por Maria Avenilde Branco Pedrosa, com 
o NIF 119900831, com morada em Rua de S. Pedro, n.º 6, lugar de Praia da Vieira, 
freguesia de Vieira de Leiria e concelho de 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. 
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2. Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 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. 
 
 
 

9. Req.º nº 331/20, datado de 27/02/2020 - Proc.º n.º 378/19, datado de 11/10/2019 – 
Mário Felismino Gaspar 

 
201 - Presente requerimento n.º 331/20, datado de 2020/02/27, constante do processo 
camarário n.º 378/19, em nome de Mário Felismino Gaspar, com o NIF 105262676,  com 
morada em Rua da Salgueira, n.º 23, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao 
pedido de licenciamento da obra de construção de habitação unifami liar e muro, com 
demolição do existente , a incidir sobre um prédio urbano sito na Rua dos Outeirinhos,  
f reguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Regis to Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 20535, e inscrito na matriz predial urbana da referida freguesia de 
Marinha Grande sob o artigo n.º 5592, dispondo de projeto de arquitetura ap rovado por 
deliberação camarária tomada na reunião de 2020/01/20. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/03/09, ref erente aos projetos  de 
especialidades apresentados. 
 
Após 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 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento da obra de 
construção de habitação unifamiliar e muro, com demolição do existente, a incidir 
sobre um prédio urbano sito na Rua dos Outeirinhos, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
20535, e inscrito na matriz predial urbana da referida freguesia de Marinha Grande sob 
o artigo n.º 5592, apresentado por Mário Felismino Gaspar, com o NIF 105262676, com 
morada em Rua da Salgueira, n.º 23, freguesia e concelho de Marinha Grande, com os 
seguintes condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente o alargamento do passeio existente, em calçada de pedra de calcário 
com as dimensões de 0,05mX0,05mX0,05m, após a execução de uma base em “tout -
venant” com 0,15m de espessura. 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 34,35m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a Rua dos Outeirinhos, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE IMPLANTAÇÃO”, com o 
número “1.1”, datada de “Outubro 2019”, entregue a coberto do requerimento n.º 
1702/19, datado de 2019/10/11, ficando a emissão da autorização de utilização 
condicionada à apresentação da certidão emitida pela Conservatória do registo 
Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
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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. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

10. Req.º nº 314/20, datado de 21/02/2020 - Proc.º n.º 490/18, datado de 15/11/2018 – 
Banco Comercial Português, S.A. 

 
202 - Presente requerimento n.º 314/20, datado de 2020/02/21, constante do processo 
camarário n.º 490/18, em nome de Banco Comercial português, S.A., com o NIPC 
501525882, com endereço em Praça D. João I, n.º 28, Porto, referente ao pedido de 
licenciamento da legalização da ampliação da moradia e de anexos, incluindo o 
licenciamento da obra de demolição de parte de um anexo, a incidir sobre um prédio urbano 
sito na Rua de Moçambique, n.º 39, freguesia e concelho de Marinha Grande,  descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 7967 e inscrito na matriz 
predial urbana da referida freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 18616, dispondo de 
projeto de arquitetura aprovado por deliberação camarária tomada na reunião de 
2020/01/20. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/03/02, ref erente aos projetos  de 
especialidades apresentados. 
 
Após 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 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento da 
legalização da ampliação da moradia e de anexos, incluindo o licenciamento da obra 
de demolição de parte de um anexo, a incidir sobre um prédio urbano sito na Rua de 
Moçambique, n.º 39, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 7967 e inscrito na 
matriz predial urbana da referida freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 18616, 
apresentado por Banco Comercial português, S.A., com o NIPC 501525882, com 
endereço em Praça D. João I, n.º 28, Porto. 
 
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 disposto no n.º 6 do artigo 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. 
 
 

11. Req.º nº 9/20, datado de 07/01/2020 - Proc.º n.º 486/16, datado de 24/11/2016 - 
Marisa Isabel Pimenta Gomes 
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203 - Presente requerimento n.º 9/19, datado de 2020/01/07, constante do processo 
camarário n.º 486/16, subscrito por Marisa Isabel Pimenta Gomes, com o NIF 224316990,  
residente em Largo da Alegria, n.º 14, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente às 
alterações ao licenciamento da obra de demolição de habitação existente e construção de 
habitação unifamiliar, incidente sobre um prédio urbano sitio na Rua das Flores, freguesia de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o  n.º 
20229 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia da Marinha Grande sob o art igo n.º 
20126-P, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção n.º 54/17, de 2017/7/27 e 
Alvará de Licença Especial para Conclusão de Obra Inacabada n.º 81/19, de 2019/09/05, 
com termo em 2019/12/04, com prorrogação válida até 2020/01/20. 
Presentes pareceres técnicos sobre o assunto, datados de 2020/03/09 e de 2020/03/16, 
referentes, respetivamente, aos projetos de alteração aos projetos das especialidades e de 
arquitetura anteriormente aprovados. 
 
Após análise da pretensão e considerando os pareceres técnico que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e E dificação 
(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 das 
alterações à obra de demolição de habitação existente e construção de habitação 
unifamiliar, incidente sobre um prédio urbano sitio na Rua das Flores, freguesia de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob 
o n.º 20229 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia da Marinha Grande sob o 
artigo n.º 20126-P, para a qual foi emitido o Alvará de Obras de Construção n.º 54/17, 
de 2017/7/27 e Alvará de Licença Especial para Conclusão de Obra Inacabada n.º 
81/19, de 2019/09/05, com termo em 2019/12/04, com prorrogação válida até 
2020/01/20, com o numero de processo 486/16, apresentado por Marisa Isabel Pimenta 
Gomes, com o NIF 224316990, residente em Largo da Alegria, n.º 14, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, por as referidas obras de alteração se enquadram no n.º 
3 do artigo 83.º do referido regime jurídico. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

12. Req.º nº 2099/19, datado de 19/12/2019 - Proc.º n.º 109/19, datado de 22/03/2019 
- José Olando Cerejo Almeida e Josué Jerónimo Inez 

 
204 - Presente processo camarário n.º 109/19, datado de 2019/03/22, relativo ao pedido de 
licenciamento da obra de “Construção de um conjunto habitacional com dois fogos”, a levar 
a efeito num prédio rústico sito na rua do Brejo, lugar de Tojeiras, freguesia e c oncelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o  
número 12724 e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo número 5962, 
apresentado por José Olando Cerejo Almeida, com o NIF 154105589, com res idênc ia em 
rua Vale de Água, n.º 638, Barreiros, f reguesia de Amor, concelho Leiria e por Josué 
Jerónimo Inez, com o NIF 141612240, com residência em rua 42, n.º 24,  lugar de Trutas,  
f reguesia e concelho de Marinha Grande, sobre o qual recaiu a deliberação camarária 
datada de 2019/11/11, que se transcreve: 
 
“Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/11/05, que refere que o  projeto 
de arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por se verif icar a 
ausência de infra-estruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais  
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domésticas e o arruamento conf inante com o prédio não apresentar as características 
mínimas exigidas para um arruamento urbano, por falta de alinhamentos, def inição de 
traçado e característica de pavimento fraco, sendo passível de indeferimento ao abrigo do 
n.º 5 do art. 24.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. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Construção de um conjunto 
habitacional com dois fogos”, a levar a efeito num prédio rústico sito na rua do Brejo, lugar 
de Tojeiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 12724 e inscrito na respetiva matriz predial rústica 
sob o artigo número 5962, com o número de processo 109/19, com data de entrada em 
2019/03/22, apresentado por José Olando Cerejo Almeida, com o NIF 154105589, com 
residência em rua Vale de Água, n.º 638, Barreiros, freguesia de Amor, concelho Leiria e por 
Josué Jerónimo Inez, com o NIF 141612240, com residência em rua 42,  n.º 24,  lugar de 
Trutas, f reguesia e concelho de Marinha Grande, bem como do parecer técnico datado de 
2019/11/04, a Câmara Municipal delibera: 
 
NOTIFICAR os 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 no n.º 5 do art. 24.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edif icação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republi cado 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, nomeadamente por se verificar a ausência de infra-
estruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas res iduais domést icas e o  
arruamento confinante com o prédio não apresentar as característ icas mínimas exigidas 
para um arruamento urbano, por falta de alinhamentos, definição de traçado e característica 
de pavimento fraco. 
 
Mais informa os requerentes dos seguintes aspetos: 
1. Em sede de audiência prévia, poderão solicitar a reapreciação do pedido,  nos termos 
previstos no n.º 1 do art. 25.º do referido regime jurídico,  desde que se comprometam a 
realizar os trabalhos necessários ao a assumir os encargos inerentes à sua execução,  bem 
como os encargos de funcionamento das infraestruturas por um período de 10 anos. 
2. A proposta encontra-se mal instruída, ao prever a constituição do edifício pro jetado com 
dois fogos, no regime de propriedade horizontal, resultando a constituição de t rês  f rações,  
sendo duas habitacionais (frações A e B) e uma terceira (fração C) correspondente a uma 
área de 
terreno, sem qualquer edificação. Em situações idênticas, deverá solicitar-se o destaque de 
parcela de terreno para implantação do edif ício habitacional a constituir no regime de 
propriedade horizontal, a edificar na designada parcela a destacar, ficando o restante terreno 
afeto à designada parcela remanescente. No entanto, a eventual operação de destaque só 
poderá efetivar-se, desde que garantidas as infraestruturas em falta que permita a edificação 
nas parcelas a constituir.” 
 
Presente requerimento com registo de entrada n.º 2099/19, datado de 2019/12/19, pelo qual 
é apresentada defesa a solicitar a revisão da referida prop osta de indeferimento e 
consequente deferimento do pedido de licenciamento, apresentando os seguintes elementos 
e alegações: 

1. Adenda à Memória Descritiva e Justificativa, contendo referência ao pedido 
de destaque de parcela e correção do pedido de constituição do conjunto a 
edif icar no regime de propriedade horizontal. 
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2. Peças desenhadas corrigidas contendo a operação de destaque pretendida e a 
identificação das frações a constituir no regime de propriedade horizontal. 
3. Cópia do ofício enviado pela Câmara Municipal da Marinha Grande ao Sr. Josué Jerónimo 
Inês, com a referência S/4529/2018, datado de 2018/11/20, onde foi referida a p revisão da 
requalif icação da Rua do Brejo em plano para dezembro de 2018,  com previsão da obra 
poder ocorrer no 2.º semestre de 2019. Verif ica-se, no entanto, que apesar de ter sido 
prevista a sua eventual execução naquele ano, a mesma não foi efetivamente realizada. 
 
Presente parecer dos serviços datado de 2020/03/02, referindo: 
1. Que, apesar da proposta ter sido corrigida nos aspetos referidos nos pontos 1.  e 2. , o  
eventual licenciamento requerido encontra-se prejudicado face à ausência de infraestruturas 
de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais domésticas, bem como pelo 
facto do arruamento confinante com o prédio objeto da operação urbanística pretendida, não 
apresentar as características mínimas exigidas para um arruamento urbano, por f alta de 
alinhamentos, definição de traçado e apresentando caracterís ticas de pavimento f raco,  
sendo passível de indeferimento ao abrigo do n.º 5 do art. 24.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. 
2. Que não foi solicitada pelos requerentes, a reapreciação do pedido conforme prevê o n.º 1 
do art. 25.º do RJUE, com o compromisso da realização dos trabalhos necessários a dotar o 
prédio das infraestruturas em falta, assumindo os encargos inerentes à sua execução, bem 
como os encargos de funcionamento das mesmas por um período de 10 anos, propondo por 
isso o indeferimento do pedido conforme referido no ponto anterior. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Construção de um conjunto 
habitacional com dois fogos”, a levar a efeito num prédio rústico sito na rua do Brejo,  
lugar de Tojeiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 12724 e inscrito na respetiva 
matriz predial rústica sob o artigo número 5962, com o número de processo 109/19,  
com data de entrada em 2019/03/22, apresentado por José Olando Cerejo Almeida, 
com o NIF 154105589, com residência em rua Vale de Água, n.º 638, Barreiros,  
freguesia de Amor, concelho Leiria e por Josué Jerónimo Inez, com o NIF 141612240 , 
com residência em rua 42, n.º 24, lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, das alegações apresentadas pelos requerentes em sede de audiência prévia 
escrita, bem como do parecer técnico datado de 2020/03/02, a Câmara Municipal 
delibera: 
 
INDEFERIR, nos termos do disposto no n.º 5 do art. 24.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, nomeadamente por se 
verificar a ausência de infra-estruturas de abastecimento de água e de drenagem de 
águas residuais domésticas e o arruamento confinante com o prédio não apresentar 
as características mínimas exigidas para um arruamento urbano, por falta de 
alinhamentos, definição de traçado e característica de pavimento fraco. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

 

 

13. Revisão do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, do 
inquilino residente na Rua Prof. Melo Vieira, Bl 3, 1.º Direito - Casal  de Malta- 
Marinha Grande. 

 
205 - Presente informação n.º 591 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
10 de março de 2020, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor da renda 
da habitação em epígrafe.   
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o  
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de f im social e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
def inições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o v alor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€)” 
 
Considerando que, ao abrigo da alínea a) do n.º2 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 de ocorrência. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquil ino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista 
na alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro,  na redação 
atual 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 do inquilino residente na 
fração identificada em epígrafe,  sendo o valor a aplicar o constante do quadro 
seguinte: 
 

MORADOR LOTE DATA 
CONTRATO 

RENDA/20 
(março) 

RENDA/20 
(abril) 

Rua Prof. Melo Vieira Bl 3,1.º Dto 27/09/2017 124,23€ 109,87€ 
 
 
 



 

Página 22 de 29 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 23/03/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014,  de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de abril de 2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

14. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, 
do inquilino residente na Praceta da Liberdade, Bloco 1, 2º Drt., Casal de Malta 

 
206 - Presente informação n.º 615/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
datada de 11 de março de 2020, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor 
da renda da habitação em epígrafe, por motivo de atualização bienal do valor da renda.  
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o  
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de f im social e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
def inições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€) 
 
Considerando ainda que, no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão 
e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o  montante da 
renda é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquil ino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista 
na alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro,  na redação 
atual e, em conformidade com o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na  
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sua redação atual proceder à atualização da renda do inquilino residente na fração 
identificada em epígrafe, sendo o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR Casa DATA 
CONTRATO 

RENDA/20 
(março) 

RENDA/20 
(maio) 

Praceta da Liberdade Bloco 1, 2º Drt. 01.06.1976 29,03€ 23,69€ 
 
 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do artigo 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 maio do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

15. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, 
do inquilino residente na Rua João Órfão Soares, n.º 11, Camarnal 

 
207 - Presente informação n.º 620/2020 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, 
datada de 12 de março de 2020, a dar conta da necessidade de proceder à revisão do valor 
da renda da habitação em epígrafe, por motivo de atualização bienal do valor da renda e 
alteração do agregado familiar e por falecimento de um dos seus elementos;  
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o  
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de f im social e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
def inições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (438,81€) 
 
Considerando ainda que, no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão 
e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o  montante da 
renda é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
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Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha do inquil ino e 
que têm por base os documentos facultados pelo próprio. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista 
na alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com 
o artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual  proceder à 
atualização da renda do inquilino residente na fração identificada em epígrafe,  sendo 
o valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR Casa DATA 
CONTRATO 

RENDA/20 
(março) 

RENDA/20 
(abril) 

 
Camarnal 

 
Rua João Órfão Soares, nº11, 

 
01.07.2001 

 
92,73€ 

 
61,51€ 

 
 
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 

 
 

16. Arrendatária do café do Cineteatro Actor Álvaro – Vera Lúcia Freitas da Silva 
Fernandes – Pedido de redução da renda com contrapartida de execução de 
limpeza de espaços comuns do edifício – Inexistência/desconhecimento do 
contrato de arrendamento – Trespasse mercantil – Novo contrato de 
arrendamento 

 
 
Presente a seguinte proposta: 
 
“Presente requerimento de Vera Lúcia Freitas da Silva Fernandes, apresentado via e-mail em 15-07-

2019, com registo de entrada E/8086/2019,  no qual requereu, na qualidade de arrendatária do Café do 
Cineteatro Actor Álvaro, em Vieira de Leiria, propriedade deste Município, “…a revisão do valor mensal 

da renda a pagar, atualmente de 409,36, considerando que o valor da faturação não se coaduna com o 

montante atualmente fixado, a que, necessariamente acresce o facto de o movimento não ser o 

mesmo ao longo de todos os meses do ano.”.  

  

Presente e-mail do Sr. Chefe de Gabinete datado de 16-07-2019, no qual se refere que “…após 

negociação com a atual proprietária do estabelecimento, por despacho da Srª. Presidente, requer-se a 

revisão do contrato de arrendamento com as seguintes alterações…”.  

  

Presente informação jurídica I/2581/2019, de 17-01-2020, na qual se apreciou o pedido e se propõe 

que “… ao invés de se introduzirem alterações a cláusulas contratuais de um contrato de 

arrendamento cujo teor se desconhece em absoluto e que o Município não possui, afigura-se-nos mais 

adequado e conforme com o princípio da prossecução do interesse público consagrado no art.º 4.º do 

CPA e do princípio e da boa gestão do património imobiliário municipal, que a Câmara Municipal  
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pondere a celebração com a arrendatária, de um novo contrato de arrendamento que cumpra todos os 

requisitos legais aplicáveis à relação locatícia vigente. “.  

  

A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de direito 

constantes da citada informação jurídica I/2581/2019, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida, e considerando que  

  

a) O Município é dono e legítimo proprietário do edifício do Cineteatro Actor Álvaro, 

localizado no Largo da República, em Vieira de Leiria, inscrito na matriz predial urbana 

com o artigo 2681, da freguesia de Vieira de Leiria, e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o número 4247, no qual se encontra instalado no rés-do-chão o 

estabelecimento de bebidas simples, denominado “Café do Cineteatro Actor Álvaro”, 

com alvará de licença de utilização n.º 02/2002, de 07-03-2002;  

 
b) À data da aquisição do edifício pelo Município, por escritura pública de 14 de outubro 

de 1996, vigorava um contrato de arrendamento privado e um contrato de trespasse do 

estabelecimento nele integrado, titulado por Maria Adélia Denis Chibante;  

 

c) Na vigência desse contrato de arrendamento, cujo teor é desconhecido do 

Município, foram celebrados, pelo menos, dois contratos de trespasse de 

estabelecimento comercial, um a favor de Ana Catarina Almeida Santos Heleno e outro, 

o mais recente, a favor de Vera Lúcia Freitas da Silva Fernandes;  

 

d) Em ambos os trespasses, a Câmara Municipal, em suas reuniões de 28 de outubro de 

2010 e de 20 de abril de 2017, deliberou não exercer o seu direito de preferência;  

 

e) O não exercício do direito de preferência no trespasse de estabelecimento comercial 

teve por consequência legal, a transmissão da posição de arrendatária para Vera Lúcia 

Freitas da Silva Fernandes, atual exploradora do estabelecimento de bebidas em causa, 

nos termos do previsto no art.º 1112.º, do Código Civil;  
 

f) A renda mensal do estabelecimento, no valor de 409,36€, mantem-se inalterada desde 

fevereiro de 2002, nunca tendo sido objeto de qualquer atualização, facto que decorreu 

da impossibilidade de o senhorio atualizar a renda nas transmissões da posição do 

arrendatário por via do negócio mercantil (art.º 1112.º, n.º 1 do Código Civil);  

 

g) A arrendatária, notificada em 13-12-2019, para no prazo de 15 dias úteis, apresentar 

cópia do contrato de arrendamento subsistente à data do trespasse do estabelecimento 

ou para, em caso de inexistência ou desconhecimento desse contrato, informar, por 

escrito, qual o prazo de duração do mesmo ao abrigo do qual fundamentou   a sua 

decisão de celebrar o contrato de trespasse, nada disse e nada apresentou;  

 

h) Ambas as partes – Município e arrendatária – mantêm interesse em alterar algumas das 

cláusulas contratuais do arrendamento o qual, reitera-se, se desconhece e não existe 

nos serviços e arquivos desta Câmara Municipal, designadamente o valor da renda e a 

introdução de algumas obrigações da arrendatária relativas à manutenção de espaços 
comuns do edifício do Cineteatro Actor Álvaro;   

 

i) A inexistência e o desconhecimento do teor do contrato de arrendamento é impeditivo 

da alteração das suas cláusulas impondo-se, por isso, à luz  dos princípios da 

prossecução do interesse público consagrado no art.º 4.º do Código do Procedimento 

Administrativo e do princípio da boa administração do património imobiliário municipal, 

consagrado no art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, a celebração de um 

novo contrato de arrendamento para fins não habitacionais, com a atual arrendatária 

que salvaguarde os subsistentes interesses das partes na relação locatícia vigente,  

  

Delibera, ao abrigo da competência conferida pela alínea g) do n.º 1 do art.º 33.º do RJAL-

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de  
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setembro, propor à arrendatária e requerente, Vera Lúcia Freitas da Silva Fernandes, a 

celebração de um novo contrato de arrendamento nas condições constantes da minuta de 

contrato de arrendamento para fins não habitacionais que ora se aprova e que fica anexa à ata.  

  

Em consequência, deve a requerente ser notificada para, no prazo de 10 dias úteis, dizer por 

escrito, o que se lhe oferecer sobre a mencionada minuta do contrato de arrendamento a 

celebrar. “ 

   
 
Durante a discussão desta proposta, os Srs. Vereadores colocaram algumas questões 
jurídicas e f inanceiras, nomeadamente: 

• Sobre a necessidade de haver ou não um concurso, dado tratar-se de um espaço 
público e uma vez que não há um contrato de arrendamento; 

• Saber como é que o espaço foi adjudicado à atual arrendatária. Por ajuste direto? 
• A falta de uniformização de critérios na apreciação de processos de igual natureza 

(ex.: Cafetaria d'Arte). 
 
Tendo em conta que a Sr.ª Presidente não dispõe neste momento das explicações 
técnicas solicitadas, nem tem, nesta reunião, a disponibilidade dos técnicos, propôs a 
retirada do ponto, para se esclarecerem todas as dúvidas, vindo o assunto a uma 
próxima reunião. 
 
Com a concordância de todos, o ponto foi retirado. 
 
 
 

17. Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização por danos em 
veículo automóvel – Contentor do lixo deslocado por ação do vento forte – 
“Depressão Helena” – Apreciação – Proposta de indeferimento – Audiência 
prévia. 

 
208 - Presente requerimento apresentado em 29-11-2019, por Carla Sofia Gândara Tojeira,  
com registo de entrada E/12657/2019, no qual requereu o ressarcimento de danos causados 
no seu veículo automóvel, por um contentor do lixo deslocado por ação de vento forte,  no 
dia1 de fevereiro de 2019, quando circulava na Rua Joaquim Domingues,  junto a o  nº 18,  
Boavista, Marinha Grande.  
  
Presente participação da Polícia de Segurança Pública (registo E/2072/2019) a relatar os  
factos que lhe foram descritos, na Esquadra, pela lesada e a descrever as condições 
climatéricas que nesse dia se faziam sentir.  
 
Presentes as informações produzidas internamente pelos serviços técnicos da DQV-Divisão 
de Qualidade de Vida, intervenientes no processo.  
 
Presente Informação jurídica n.º I/593/2020-FO, de 10-03-2020, na qual se apreciam os 
factos invocados, as provas produzidas e o direito aplicável ao caso e se conc lui pela não  
verif icação cumulativa de todos os pressupostos da responsabilidade civi l  ext racontratual 
subjetiva (das pessoas coletivas públicas no domínio dos atos de gestão pública):  não se 
verif icou o pressuposto da existência de um facto i l íc ito, por ação ou omissão nem se 
verif icou 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/593/2020 - FO, que fica anexa à presente 
ata e que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente reproduzida,  



 

Página 27 de 29 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 23/03/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
delibera notificar a requerente, Carla Sofia Gândara Tojeira,  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. 
 
 
 

18. CP n.º 02/2019 - Concessão de exploração de estabelecimento de restauração 
e de bebidas - Centro Empresarial – Prorrogação de prazo  

 
209 - Considerando que:  
  

1. Em 13 de março de 2020 foi publicado o Decreto-Lei n.º 10/2020, que estabeleceu 
medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do 
novo Coronavirus COVID-19, atendendo à emergência de saúde pública de âmbito 
internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro 
de 2020, bem como à classificação do vírus como uma pandemia,  no d ia 11 de 
março de 2020;  

 
2. Neste âmbito, foram adotadas medidas de contenção em todo o país e, 

inevitavelmente, nos serviços da Administração Pública e no acesso aos mesmos, 
como é o caso de Tribunais, Segurança Social e Autoridade Tributária, com a 
inevitável redução de recursos humanos nos mesmos;  

 
3. Este facto é suscetível de poder implicar atrasos na obtenção de documentos pelos 

potenciais interessados na apresentação de propostas, designadamente reg isto 
criminal e declarações de situação contributiva regularizada junto do Ins t ituto de 
Segurança Social, I.P. e da Autoridade Tributária, facto que justifica a p rorrogação 
do prazo inicialmente fixado para apresentação de propostas;  

 
4. O procedimento de concurso público supra identificado foi aberto por deliberação da 

Câmara Municipal tomada em sua reunião de 10 de fevereiro de 2020 e foi 
publicado em Diário da República e na plataforma eletrónica Vortal.biz, no dia 10 de 
março de 2020;  

 
5. O prazo para apresentação de propostas terminará no próximo dia 30 de março de 

2020,  
  
A Câmara Municipal, no uso da competência conferida pelo artigo 33, n.º 1, alínea f) do 
RJAL-Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, delibera prorrogar por 10 dias, o prazo fixado para apresentação de 
propostas no concurso público n.º 02/2019 – Concessão de Exploração de 
Estabelecimento de Restauração e Bebidas, no Centro Empresarial da Marinha 
Grande.   
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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19. CP n.º 03/2019 - Concessão de exploração de estabelecimento de bebidas -
 e CP n.º 04/2019 – Concessão de exploração de espaço destinado à prestação 
de serviços desportivos na área da manutenção da condição física - Centro 
Empresarial da Marinha Grande – Prorrogação de prazo – Ratificação de 
despachos da Presidente da Câmara 

 
210 - Presentes dois despachos da Srª. Presidente da Câmara Municipal, datados de 17-03-
2020, exarados ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do art .º  35.º,  do 
RJAL-Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, pelos quais e com os fundamentos de facto e de direito neles invocados foi 
decidida a prorrogação por 10 dias, do prazo de apresentação de propostas inicialmente 
f ixado nas deliberações deste Órgão, tomadas em reunião  de 10-02-2020,  dos seguintes 
concursos públicos:  
  

a) CP N.º 03/2019 - Concessão de Exploração de Estabelecimento de Bebidas – 
Centro Empresarial da Marinha Grande.  

b) CP N.º 04/2019 – Concessão de Exploração de Espaço 
Destinado à Prestação de Serviços Desportivos  na Área da Manutenção da 
Condição Física - Centro Empresarial da Marinha Grande.  

  
A Câmara Municipal apreciou os despachos que aqui se dão por integralmente 
reproduzidos e que ficam anexos à ata e, concordando na íntegra com os seus 
fundamentos de facto e de direito, no uso das suas competências próprias conferidas 
pelos artigos 33.º, n.º 1, alínea f) e 35.º, n.º 3, ambos do citado RJAL, delibera rati ficar 
ambos os despachos.  
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 

CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

20. CP 02/2019 - Centro Escolar da Várzea- Requalificação e Ampliação da atual 
Escola Básica e Jardim de Infância da Várzea. Aprovação de mapa de 
trabalhos e quantidade final e de novas peças desenhadas. Prorrogação de 
prazo - Ratificação de despacho 

 
211 - Presente Despacho nº 55/2020, de 05 de março, da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal, com o seguinte teor integral:  
 
“Presente informação da DGT, com referência MO/03/2020, de 04 março, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se apreciam as listas de erros e omissões apresentadas 
e se aceitam, e se propõe a aprovação de um novo mapa de quantidades final, a alteração 
do preço base, a aprovação de novas peças desenhadas a aditar ao projeto de execução. 
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; 
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Considerando que a alteração do preço base, em consequência da aceitação de erros e 
omissões, constitui a alteração de um aspeto fundamental do caderno de encargos, o que 
motiva a prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas em período 
idêntico ao já decorrido;  
Considerando que a realização da obra é urgente em função dos propósitos constantes da 
respetiva memória descritiva; 
Decido, de acordo com os artigos 50.º e 64.º, n.º 2, 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 trabalhos e quantidades final; 
B)Alterar o preço base para 2.708.857,43 euros (dois milhões setecentos e oito mil, 
oitocentos e cinquenta e sete euros e quarenta e três cêntimos), a que acresce IVA à taxa 
legal; 
C) Peças desenhada (desenho nº 35) que integra e corrige o projeto de especialidade- 
Estabilidade;  
D) Prorrogar por dezasseis dias o prazo fixado para a apresentação das propostas, a contar 
da data de publicação do anúncio no Diário da República;  
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 55/2020. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 15:55 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, 

 
 
 
 
 
 

 


