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Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte, por videoconferência, 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 14:50 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 AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Aprovação da ata n.º 1, da reunião ordinária do dia 20 de janeiro de 2020 
 
GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

2. Protocolo de Cooperação na compra de material de proteção - Pandemia COVID-19. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

3. Resumo de Tesouraria do dia 14 de abril de 2020 
 

 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

4. E/8156/2019 - Pedido para colocação de lombas na Rua Professor Dr. José Custódio de 
Morais Nº 5 Várzea - Marinha Grande. 
5. E/11218/2019 - Pedido para colocação de sinalização em ruas de S. Pedro de Moel - 
Marinha Grande 
6. “REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO AZUL - S. PEDRO DE MOEL” – Aprovação do projeto 
de execução 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

7. Req.º nº 198/20, datado de 2020/02/03- Proc.º n.º 29/20, datado de 2020/03/02 - Carlos 
Pereira da Silva - Cabeça de Casal da Herança de 
8. Req.º nº 377/20, datado de 09/03/2020 - Proc.º n.º 71/20, datado de 28/02/2020 - 
Alcapredial – Investimentos e Imobiliário, S.A. 
9. Req.º nº 434/20, datado de 2020/04/08 - Proc.º n.º 103/20, datado de 2020/04/08 - 
Intermolde, Moldes Vidreiros Internacionais, Lda. 
10. Req.º nº 273/20, datado de 2020/02/14 - Proc.º n.º 49/20, datado de 2020/02/14 - Tiago 
Filipe Fernandes Cardoso 
11. Req.º nº 2023/17, datado de 27/11/2017 - Proc.º n.º 270/17, datado de 30/06/2017 - 
Maria Alice Inês da Costa Xavier, Hugo Alexandre Inês Pedro e Daniel Alexandre Inês Pedro 
12. Req.º nº 294/20, datado de 19/02/2020 - 54/20, datado de 19/02/2020 - Ana Beatriz 
Rodrigues Valente 
13. Req.º nº 426/20, datado de 2020/03/31 - Proc.º n.º 44/20, datado de 2020/02/12 - 
Margarida Alexandra Marques Balças 
14. Req.º nº 255/20, datado de 12/02/2020 - Proc.º n.º 42/20, datado de 12/02/2020 - Solo e 
Betão - Compra e Venda de Imóveis para Revenda e Construção Civil Lda 
15. Req.º nº 424/20, datado de 30/03/2020 - Proc.º n.º 418/19, datado de 15/11/2019 - João 
Alberto Courado Loureiro 
16. Req.º nº 428/20, datado de 31/03/2020 - Proc.º n.º 442/19, datado de 11/12/2019 - 
Natália Maria Courado Loureiro 
17. E/2771/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia de Gás do 
Centro, S.A. 
18. E/2849/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - EDP, S.A. 
19. E/2769/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia de Gás do 
Centro, S.A. 
20. E/1780/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia de Gás do 
Centro, S.A. 
21. E/3446/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - ACR - António Cristiano Rosário, LDA. 
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DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

22. “Requalificação da Rua Aníbal Bettencourt - S. Pedro de Moel – CP N.º 08/2019” – 
Aprovação de trabalhos a menos. 
23. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira - Fase 2 – CP N.º 15/2019” – Aprovação do plano de trabalhos. 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

24. Lote 4 do Loteamento do Casal D´Anja, Vieira de Leiria - Aquisição a custos controlados 
ao abrigo do RALACS - Pedido de informação sobre o exercício do direito de preferência 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

25. Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e Rede Viária da saída Norte 
da ZIMG - Fase 1- Concurso público n. º 14/2018. Aprovação de trabalhos complementares 
26. Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte da 
ZIMG - Fase 2 - Concurso público n.º 15/2018 - Aprovação de trabalhos complementares e 
trabalhos a menos 
27. Requalificação Arquitetónica e Energética do Edifício da Biblioteca Municipal - Concurso 
público n.º 10/2020 Adjudicação 
28. Empreitada de: Instalação do Balcão Único de Atendimento do IRN I.P. - Marinha Grande 
- Concurso Público N.º 11/2020 - Adjudicação 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

29. 6.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
30. Proposta de atribuição de apoio aos agrupamentos do concelho da Marinha Grande para 
a aquisição de equipamento informático 
 
 
 

 

 
 
 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de intervir. 
 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e informou o seguinte: 
 

• Há uma obra que vai ser retomada, que é a adutora Picotes/S. Pedro. Arranca dia 4 
de maio, porque a empresa já se conseguiu ajustar. 
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A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 

• Ficou satisfeita com a informação do Vereador Carlos Caetano sobre o retomar da 
obra. 

• Questão das Vereadoras da CDU sobre as escolas, designadamente funcionárias 
das AAAF’s e CAF’s, que estão desde o dia 13 de março em casa sem qualquer 
resposta do Município à empresa. 
A CMMG não dá qualquer resposta, é o que lhe dizem, por isso propõem que as 
mesmas continuem a ser remuneradas, uma vez que o valor do contrato já estava 
cabimentado e porque, para além de ser um trabalho sazonal e só para a época 
letiva, esses trabalhadores estavam a contar com esta remuneração.  
Pede que se abra também uma exceção para estes trabalhadores que prestam 
serviço nas nossas escolas, no âmbito dos apoios que a Câmara já concedeu. 

• COVID – já há resultados dos testes iniciados segunda-feira? Quantos e quais os 
resultados? 

• Linha e apoio – qual a resposta e a procura? As Juntas estão também a colaborar ou 
é só do Município? 

 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o 
conteúdo da mesma. 
  

1. Vamos ter hoje uma reunião extraordinária para ratificar um despacho assinado na 
sexta-feira passada pela Sra. Presidente, sobre a aquisição de 200 tablets para os 
alunos do 1º ciclo que não possuem equipamento informático necessário para o 
ensino à distância. 

Parece-me muito bem, pois estes alunos, são naturalmente os mais carenciados, os que 
terão menos condições sociais, e é impensável que um aluno não possa acompanhar as 
aulas, apenas porque (infelizmente) não tem um computador ou um tablet em casa. Iriamos 
criar ainda mais desigualdade entre os jovens da nossa terra. 
Algumas questões:  

a. Vamos distribuir tablets a estes alunos. Mas se eles não têm em casa 
computador ou tablet, terão internet? Como foi garantido que todos estes alunos 
que vão receber um tablet, terão ligação à net para acompanhar as aulas? É 
evidente que haverá jovens que também precisam de hotspot para se ligarem à 
net. 

b. Estamos a assegurar que os alunos do 1º ciclo terão possibilidade de 
acompanharem o ensino à distância. E os alunos do nosso concelho do 2º ciclo, 
3º ciclo e secundário que também não têm computador ou tablet. Para estes 
vamos continuar a discriminá-los a impossibilitá-los de acompanharem as aulas 
à distância? 

c. Confirma-se que as verbas despendidas serão comparticipadas ou pagos na 
totalidade pela CCDRC? 
Perante esta situação, proponho que: 

1. A Câmara Municipal providencie para que todos os alunos dos três agrupamentos do 
concelho da Marinha Grande, que comprovadamente necessitem de tablet para 
acompanharem o ensino à distância. Para tal a Câmara Municipal deve solicitar a 
cada agrupamento as necessidades, que com toda a certeza estão levantadas, e 
que disponibilize a cada aluno um tablet para que possa acompanhar as aulas, falar 
com o professor, e não fique discriminado na nossa comunidade. 
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2. Para alem do tablet, a Câmara Municipal deve assegurar que estes alunos tenham 
acesso à internet. Para isso, deve a Câmara Municipal providenciar hotspots para 
quem comprovadamente não tenha, 

  
2. Pessoas que estavam a fazer as AAAF e CAF, são excelentes profissionais, na 

generalidade marinhenses, que noutras ocasiões ajudaram o nosso município e que 
tinham um acordo de trabalho até final do ano letivo.  

- O que lhes vai acontecer? 
- A empresa com quem tinham um compromisso (passavam recibo verde e não tinham 
contrato) está a trabalhar ou a Câmara rescindiu o contrato com eles? 
- é possível encontrar uma solução para que o apoio (AAAF e CAF) continue nas 
circunstancias que o ensino está? 
  

3. SALAS DE APOIO AOS FILHOS DOS PAIS ESSENCIAIS 
A lei 5 de 10 de abril, no nr 1 do Artigo 10.º, estabelece que deve existir uma sala de apoio 
aos filhos de pais com profissões de serviços essenciais. 
Diz ainda que deve haver uma sala em cada agrupamento. 
Não tenho conhecimento que tenha sido criada esta sala nos três agrupamentos e a 
informação que me chegou de pais nestas condições é que não sabem se existe, estando 
em verdadeiro pânico entre acudir ao seu trabalho ou aos seus filhos. 
Gostaria que me informassem se existem estas salas, e onde. 
Caso não existam, estas salas devem ser criadas imediatamente 
  

4. Propomos a criação de um Fundo de Emergência Municipal para apoiar indivíduos, 
famílias e entidades expostas a condições de grande fragilidade social e económica 
  

5. Propomos a criação dum Gabinete de Apoio às Empresas, com o objetivo de 
disponibilizar apoio aos comerciantes e empresários no âmbito do pacote de 
medidas extraordinárias na sequência da pandemia do COVID-19, de modo a 
facilitar-lhes a vida, esclarecendo todas as questões que lhes permita fazer face às 
dificuldades sentidas neste momento difícil.” 

  
 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião e referiu o seguinte: 
 

• Quer cumprimentar e parabenizar todos os profissionais de saúde e todos os 
profissionais que estão no terreno e que permitem que se viva a normalidade dentro 
desta anormalidade. 

• COVID – ponto de situação do concelho e como está a monitorização dos apoios 
que a autarquia adotou, até porque poderá ser necessário fazer ajustes. 
E aqui surge a questão dos mercados, que é fundamental que abram, para os 
comerciantes escoarem produtos e para manter a tradição da população. Há 
necessidade de os abrir, desde que garantidas as medidas de segurança. 

• Época balnear – como está a ser pensada? Vai haver uma reunião entre as 
capitanias e as autarquias para gizar medidas. Quer saber se já foi marcada e qual é 
o plano da CMMG. 

• Outra coisa que a preocupa são os concessionários. Se em algumas das praias, pela 
extensão do areal, é possível haver medidas de segurança, noutras não. E S. Pedro, 
como vai ser? 
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• Esplanadas de S. Pedro – é forçoso criar nas nossas praias todas as condições para 
que possam continuar a trabalhar quando as medidas europeias vierem a ser 
implementadas. 
A CMMG deve fazer uma aposta nas nossas praias, uma vez que este ano as férias 
serão cá dentro. 

• Qualidade da água, que se apresenta escura, na Rua Infante D. Henrique. O que se 
passa? 

• Outra questão era também a dos trabalhadores das AAAF’s e CAF’s. As Vereadoras 
da CDU enviaram uma carta com a sua preocupação, mas não receberam qualquer 
resposta, assim como os trabalhadores também não receberam. 
Para além de lamentar a ausência de resposta, espera que já haja alguma solução, 
porque para condições excecionais há que tomar medidas excecionais. Sabe que há 
uma plataforma para estes trabalhadores poderem continuar a trabalhar até final do 
ano letivo. Não se pode remeter o assunto para o setor jurídico e financeiro, são os 
políticos que têm que decidir. 

• Também comunga da preocupação do Vereador Aurélio, que pretendia abordar na 
reunião extraordinária. Esta despesa até pode ser adiantada pela autarquia, mas o 
Governo deve participar neste financiamento. 

• Sobre o fundo municipal de emergência já a CDU tinha proposto, na altura do Leslie, 
a criação de um FEMU (Fundo de Emergência Municipal), mas a Sr.ª Presidente 
informou que não podia ser criado esse fundo. Nunca percebeu bem qual o 
fundamento. Se na altura não foi possível, não sabe se agora será. Espera que sim, 
que agora seja possível.  

 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham esta 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o seu 
conteúdo. 
  
“1. Solicitei o ponto de situação das ações da situação COVID e monitorização das medidas 
adoptadas no âmbito da Covid (dados da execução), designadamente quanto às seguintes 
matérias: 
a) Atribuição de uma verba até 75 mil euros +15.000€ (90.000,00€) para apoio ao Centro de 
Saúde da Marinha Grande, IPSS e outras equipas que apoiem a população com o objetivo 
de apoiar na aquisição de equipamentos diversos; 
b) Atribuição de uma verba ao Centro Hospitalar de Leiria - Hospital de Santo André para 
aquisição de ventiladores e outros materiais médicos, no valor de 75 mil euros para ajudar a 
reforçar a capacidade de resposta à pandemia. 
c) Apoiar as famílias mais carenciadas do concelho, fornecendo refeições gratuitas a idosos 
e a pessoas devidamente referenciadas, durante os meses de março, abril e maio. 
d) Apoiar as famílias mais carenciadas do concelho, fornecendo refeições gratuitas aos 
alunos dos escalões A e B (pré-escolar e 1 CEB) e crianças referenciadas ao nível da ação 
social, incluindo férias da Páscoa. 
e) Apoiar as famílias mais carenciadas do concelho, fornecendo refeições gratuitas a idosos 
e a pessoas devidamente referenciadas, durante os meses de março, abril e maio. 
  
2. Qual é a perspetiva de funcionamento dos serviços das escolas e da Câmara Municipal 
para o próximo mês de Maio? As crianças irão regressar às creches e como está a ser 
planificado tudo no âmbito das competências municipais? 
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3. Questão dos recursos humanos que estão nas AAAF/CAF também nos preocupa. O 
contrato com a empresa de prestação de serviços devia acautelar a segurança e a relação 
jurídica de emprego numa tipologia de contrato mais favorável para os trabalhadores que 
viessem a executar estas funções.  
 
4. Não está a ser apreciado o mesmo número de processos de licenciamento, não sei se há 
algum constrangimento a este nível. 
 
5. Sugiro que a Câmara Municipal, numa articulação com as IPSS que dão apoio à infância e 
a Segurança Social, veja as fragilidades inerentes à cobrança de mensalidade por parte das 
IPSS neste período em que não estão a prestar serviços.” 
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e informou o seguinte: 
 

• Programa do 25 de Abril – já foi divulgado, há um espetáculo com artistas locais, um 
concerto com Paulo de Carvalho, que vai ser transmitido, e um convite para a 
Grândola, com os alunos dos agrupamentos. Haverá também passagem de filmes 
de época sobre a Marinha Grande, a sessão solene da Assembleia Municipal no dia 
25 e a Grândola à janela, que vai ser filmada com um drone. 
No intervalo vai haver algumas mensagens por pessoas de vários setores de 
atividade. 

 
Resposta às questões: 

• AAAF’s e CAF’s - pediu às Vereadoras da CDU que lhe digam quais os e-mail’s que 
não foram respondidos, porque tem respondido a todas as questões que lhe têm 
chegado.  
É uma questão que também a preocupa, porque o contrato da empresa prevê a 
suspensão do contrato de trabalho para epidemias. Espera-se o parecer da DGEstE 
e também a análise dos contratos por um gabinete jurídico externo. 
Pediu que lhe sejam reencaminhados os e-mail’s aos quais dizem que não foi dada 
resposta. 

• Tablets – foi articulado com os agrupamentos e são os necessários. 
Os equipamentos das escolas foram todos reunidos e servirão para os alunos do 2.º 
e 3.º ciclo. Depois far-se-á o levantamento para ver se há mais necessidades. 
Há também 210 tablets para a Marinha Grande, atribuídos no âmbito da CIMRL, no 
projeto de combate ao insucesso escolar. 

• Ligação à net – fez-se o levantamento das necessidades, há cerca de 200 alunos 
que precisam. A Câmara centralizou a aquisição no município, e o combinado foi os 
agrupamentos pagarem os hotspots com a verba que têm. 

• Salas de acolhimento – a DGEstE escolheu uma sala por concelho, e a nossa é no 
Agrupamento Poente, e até à data ainda não houve necessidade. A DGEstE tem 
sempre de se pronunciar. 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que já houve um pedido da Vieira. 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra disse que na sexta-feira recebeu esse pedido, deu a 
informação da sala existente, e se se verificar a necessidade na Vieira a questão 
deverá ser posta ao Agrupamento e este colocará o pedido à DGEst.E. 
A Sr.ª Presidente referiu que a Sr.ª Vereadora deu a informação do 
encaminhamento a dar ao pedido, mas naturalmente se houver necessidade de a 
Câmara tomar alguma atitude também o fará junto da DGEstE. 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira insistiu na resposta a esta questão. 
A Sr.ª Presidente voltou a reiterar a informação que já tinha dado. 
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A Sr.ª Vereadora Célia Guerra prosseguiu e informou o seguinte: 
 

• Época balnear – não sabe dessa reunião, talvez a Sr.ª Presidente saiba.  
A programação estava feita e vai agora ser ajustada. 

• Foram fornecidas às crianças 132 refeições (55 no 1.º ciclo e pré-escolar e as 
restantes aos outros ciclos e aos profissionais de saúde); 
Foram fornecidas 18 refeições ao fim de semana, para idosos e carenciados. 
A linha solidária recebeu 44 pedidos, para além de muitos pedidos de informações. 
Alguns desses pedidos mantêm-se diariamente, outros são pontuais, mas estão 
todos resolvidos. 
Tipo de ajuda: medicação, alimentos, refeições a netos, deslocações ao centro de 
saúde. 
A Junta de Freguesia da Marinha Grande não foi envolvida até ao momento porque 
a Câmara tem conseguido dar resposta às situações. Talvez futuramente em relação 
ao apoio psicológico através do gabinete da Junta. 
Na Vieira, o pedido é encaminhado para a Junta, que também tem a sua linha de 
apoio e que resolve. 

• Ainda não há informação sobre a articulação para o funcionamento das escolas a 
partir de maio.  

 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano respondeu o seguinte: 
 

• Esplanadas de S. Pedro – esta obra arranca também a partir de dia 4 de maio. 

• Tomou nota da questão da qualidade da água, que desconhecia. 

• Licenciamento de obras – nos primeiros dias houve alguma dificuldade, mas hoje já 
há mais processos. Ao longo do tempo está-se a caminhar para mais despacho, 
rumo aos 100%. 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que a desmaterialização dos 
processos se torna cada vez mais evidente nesta situação. 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionou se os trabalhadores têm acesso aos 
servidores da Câmara e se levaram equipamento. 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que sim, estão a trabalhar em rede e têm os 
seus equipamentos com segurança. A dificuldade é quando há necessidade dos 
processos físicos. 
A Sr.ª Presidente informou que nos dias 13, 14 e 15 de março os trabalhadores da 
informática prepararam os computadores para na segunda-feira os trabalhadores os 
poderem levar para casa. Se houver necessidade de virem à Câmara há sempre 
gente no edifício para abrir a porta. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Sobre os tablets – esclareceu que os 200 tablets são adquiridos com a verba da 
Câmara. Depois há os 210 tablets que já estavam em procedimento na CIMRL para 
aquisição desde dezembro de 2019 e que chegou agora ao fim, e no mês de maio 
virão para a Câmara, no âmbito do projeto do insucesso escolar. 
A DDC também está a dar acompanhamento neste projeto. 

• Também está em conclusão o projeto do Museu do Vidro virtual. 

• No Teatro Stephens, desde 20 de março, que está a ser implementado o projeto 
“Recordar é viver”. 
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• Há também a candidatura ao projeto das 7 Maravilhas da Cultura Popular, que está 
a ser acompanhada pela área do turismo.  
A CMMG candidatou cinco elementos do património cultural do concelho: o Vidro, na 
categoria Artesanato; as lendas de São Pedro de Moel, na categoria Lendas e Mitos; 
"O Barco" do Rancho Folclórico de Vieira de Leiria, na categoria Músicas e Danças; 
a Arte Xávega, nos Rituais e Costumes; e a Procissão da Nossa Senhora dos 
Navegantes; na categoria de Procissões e Romarias. 

• Mercado – os serviços da Câmara fizeram um relatório das situações. Alguns 
vendedores do concelho estão a vender diretamente, os de fora do concelho têm 
mais dificuldades. Esse relatório dos serviços tem de ser bem analisado por todos, e 
futuramente será debatido de forma mais pormenorizada. 

• Foram feitos na primeira semana, no âmbito do Município, 123 testes, com 117 
negativos. 
Até este momento já foi gasto pela CMMG, no total, 193.708,34€, em batas, material 
clínico, sanitários, álcool gel, aluguer de tenda e publicidade que foi feita. 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro quer saber, sobre os 75.000€ para material 
na área da saúde para distribuir às várias entidades, se já foi tudo adquirido. 
A Sr.ª Presidente informou que já foi quase tudo, e está a ser feita a distribuição. Só 
não está tudo porque tem havido alguma dificuldade na própria aquisição. 
 

• Informou que ainda não está nada marcado com as capitanias. 

• Agradeceu as sugestões dos Srs. Vereadores. 

• Aquisição de tablets no âmbito do COVID – foi dito que seriam redistribuídas verbas 
de outros programas da CCDR e que seriam transferidas, mas acabou por ser feita a 
aquisição pela Câmara.  
Perguntou se a CCDR apoiaria, como noutros programas, com 80%, e disseram-lhe 
que talvez até pudesse ser os 100%, daí a Câmara estar a registar tudo para a 
possível candidatura. 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira perguntou se esses 200 tablets são os 
necessários. 
A Sr.ª Presidente respondeu que agora é o necessário, o que não quer dizer que 
não possam vir a ser necessários mais. É uma situação dinâmica, que se vai 
avaliando. 

• Fundo Municipal de Emergência – recebeu uma informação de que vai sair 
legislação nessa matéria, e logo que venha a ter mais informações conversarão 
todos, para ver o que poderá caber dentro desse fundo de emergência, 
nomeadamente até a questão das AAAF’s e CAF’s. É um assunto a estudar e ver 
como viabilizar esse fundo. 

• Gabinete de apoio às empresas – no âmbito da CIMRL, NERLEI e outras 
instituições, estão a ser pensadas estratégias empresariais para a região, e o nosso 
GAEE – Gabinete de Apoio ao Empresário e ao Empreendedorismo, e também o 
Gabinete para o Emprego, estão a trabalhar com a Segurança Social, e será nesse 
âmbito que terá de ser trabalhado o apoio às nossas empresas. 
Teve hoje a informação de que vai sair uma norma para as empresas que se 
reestruturaram no âmbito da produção de materiais para o COVID. 
Aquilo que está a ser criado na região de Leiria não é aquilo que pretende, que é dar 
apoio às nossas empresas na implementação das normas já legisladas. Já informou 
que há um Gabinete de Apoio às empresas a funcionar no Centro Empresarial. 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira sugeriu que se divulgue esta informação. 
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• A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro questionou sobre a atribuição da verba ao 
Centro Hospitalar de Leiria. 
A Sr.ª Presidente informou que ainda não foi atribuída porque tem de ser incluída a 
verba na revisão ao orçamento, que está a ser fechada. 
 

• A Sr.ª Presidente informou ainda que a Proteção Civil todos os dias tem feito 
entregas do material solicitado e adquirido pela Câmara. 
 
 

 

 

 
 
Terminado o período de antes da ordem do dia, a Sr.ª Presidente deu início à discussão e 
votação dos assuntos constantes da ordem do dia. 
 
 

 

 

 
 

 
ORDEM DO DIA 

 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. Aprovação da ata n.º 1, da reunião ordinária do dia 20 de janeiro de 2020 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Não vi plasmado na ata a proposta 363 dos vereadores do MPM, que apresentámos da 
reunião de câmara e enviamos por mail de 27/1, sobre a aquisição de 2.º veículo para a UCC 
da Marinha Grande.” 
 
A Sr.ª Presidente informou que vai ser incluída a referida proposta, pelo que, nessa 
condição, colocou a votação a ata. 
  
242 - Presente a ata n.º 1, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 20 de 
janeiro de 2020, 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. 
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GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

 
 
2. Protocolo de Cooperação na compra de material de proteção - Pandemia COVID-19. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Sobre o protocolo gostaria apenas dum esclarecimento, se for possível. Este protocolo é 
para a CIMRL adquirir máscaras para todos os municípios. No entanto notei que a Câmara 
de Leiria não está incluída. Qual o motivo? 

Veio a ata da CIMRL. Para que nós vereadores também tenhamos conhecimento do que se 
passa na CIMRL, solicito que nos seja enviada esta ata assim que a nossa autarquia a tenha 
em seu poder.” 
 
A Sr.ª Presidente informou que lhe parece que Leiria adquiriu as máscaras individualmente. 
Fez esta proposta na CIMRL e estes foram os municípios que aderiram. 
Em relação às atas da CIMRL, e sempre que cheguem à Câmara, fá-las-á chegar aos Srs. 
Vereadores. 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 

• 243 - Considerando que a emergência de saúde pública conhecida, que resultou na 
classificação do vírus COVID – 19 como uma pandemia, no passado dia 11 de março de 
2020, tornou-se premente adotar normas de contingência para a epidemia, através de 
um regime legal adequado a esta realidade excecional, em especial no que respeita a 
matéria de contratação pública e de recursos humanos, nomeadamente na aceleração 
dos procedimentos. Nestes termos foi estabelecido um conjunto de medidas excecionais 
e temporárias relativas à situação epidemiológica descrita vertidas no Decreto-Lei n.º 
10-A/2020, de 13 de março.  
 

• Considerando a necessidade do município em adquirir variado tipo de material de 
proteção individual de combate ao vírus COVID 19; 
 

• Considerando que o mercado de materiais de proteção individual e de desinfetantes 
oscila constantemente, tanto na oferta como nos preços praticados, devida à crescente 
procura por este tipo de artigos; 
 

• Considerando que a aquisição conjunta e em escala permite uma poupança relativa às 
aquisições individuais por cada um dos Municípios, e que pode ser assegurada pela 
CIMRL; 
 

• Considerando que, nos termos do artigo 81º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
atual redação, são atribuições das comunidades intermunicipais, entre outras, a 
promoção do planeamento e da gestão da estratégia de desenvolvimento social do 
território abrangido; 
 

• Considerando a informação do Serviço Municipal de Proteção Civil, nomeadamente a 
I/708/2020, da qual se anexa cópia integral. 

 
Apreciado o assunto, a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea u) 
do artigo 32º da Lei 75/2013 de 12 setembro na sua redação atual delibera: 
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I.  Aprovar o Protocolo de cooperação na compra de material de proteção – 
Pandemia COVID-19. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 
3. Resumo de Tesouraria do dia 14 de abril de 2020 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia catorze de abril de dois mil e 
vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
14.137.457,93€ (catorze milhões, cento e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete 
euros e noventa e três cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 
4. E/8156/2019 - Pedido para colocação de lombas na Rua Professor Dr. José Custódio 
de Morais Nº 5 Várzea - Marinha Grande. 
 
244 - Presente pedido com registo nº E/8156/2019, datado de 16/07/2019, em que é 
solicitada a colocação de lombas na Rua Professor Dr. José Custódio de Morais, junto ao Nº 
5 Várzea - Marinha Grande.  
 
Presente informação técnica LC/11/2020, datada de 11/3/2020, sobre o assunto. 
 
Presente despachos do Senhor Vereador do pelouro do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, datados de 11 mar 2020 e 2 abr 2020.  
 
Na sequência do pedido com o registo E/8156/2019, em que é solicitado a colocação 
de lombas na Rua Professor Dr. José Custódio de Morais, junto ao Nº 5 Várzea - 
Marinha Grande, bem como da solução técnica apresentada na informação dos 
serviços camarários LC/11/2020 de 11/3/2020, que se dá aqui por integralmente 
reproduzida e se anexa, a Câmara Municipal da Marinha Grande delibera ao abrigo da 
alínea rr) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, na redação atual: 
 
Colocar sinalização vertical de limite de velocidade 40 Km/h (C13), proibido de exceder 
a velocidade máxima ... Km/h, conforme estabelecido no artigo 19.º, do Decreto 
Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro, sinalização de limite de velocidade na Rua 
Professor Dr. Custódio de Morais, junto ao Nº 5 Várzea - Marinha Grande nas duas 
entradas do arruamento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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5. E/11218/2019 - Pedido para colocação de sinalização em ruas de S. Pedro de Moel - 
Marinha Grande 
 
245 - Presente pedido com registo de entrada nº E/11218/2019, datado de 23/10/2019, em 
que é solicitada a colocação de sinalização na Rua da Escola Velha e Rua D. Fernando I em 
S. Pedro de Moel - Marinha Grande.  
 
Presente informação técnica LC/10/2020, datada de 9/3/2020, sobre o assunto.  
 
Presente despachos do Senhor Vereador do pelouro do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, datados de 11 mar 2020 e 2 abr 2020.  
 
Na sequência do pedido com o registo nº E/11218/2019, em que é solicitado a 
colocação de sinalização na rua da Escola Velha e Rua D. Fernando I em S. Pedro de 
Moel - Marinha Grande, bem como da solução técnica apresentada na informação dos 
serviços camarários LC/10/2020 de 9/3/2020, em que se dá aqui por integralmente 
reproduzida e se anexa, a Câmara Municipal da Marinha Grande delibera ao abrigo da 
alínea rr) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, na redação atual: 
 
Colocar um sinal de sentido obrigatório (D1a), no entroncamento da Rua da Escola 
Velha, com a Rua Amigos de S. Pedro de Moel; Colocar um sinal de trânsito nos dois 
sentidos (A25), na Rua D. Fernando I, junto ao entroncamento com a Rua Amigos de S. 
Pedro de Moel, local onde se inicia os dois sentidos de trânsito da Rua D. Fernando I, 
conforme estabelecido no artigo 19.º e 46.º, respetivamente do Decreto Regulamentar 
n.º 22-A/98, de 1 de Outubro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
6. “REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO AZUL - S. PEDRO DE MOEL” – Aprovação do 
projeto de execução 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Função: proporcionando áreas amplas e recetivas a eventos diversos, tais como 
exposições, worshops, reuniões, cinema, atividades lúdicas e pedagógicas, tempos livres, 
conferências, ou apenas, a espaços multiusos para as mais distintas ocasiões informais e 
protocolares. 
O Centro Azul servirá para quê exatamente? Será que não podia integrar um espaço para a 
área infantil (muda fraldas, amamentação, aquecer comida).” 
 
A Sr.ª Presidente informou que vai ter espaços para exposições e possível cedência de 
gabinetes para associações que venham a dinamizar o Centro Azul e ali realizem atividades 
em permanência. 
 
Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
246 - Presente informação n.º MO/11/2020, da Divisão de Gestão do Território, datada de 14 
de abril de 2020, que se dá por integralmente reproduzida e fica anexa, propondo a 
aprovação do projeto de execução, relativo à “REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO AZUL - S. 
PEDRO DE MOEL”, em prédio urbano descrito na C.R.P. da Marinha Grande sob o n.º 
20406/20170831, e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 7982, sito na Rua Dr. 
Adolfo Leitão n.º 2, lugar de S. Pedro de Moel, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
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O presente projeto de execução assegura o cumprimento integral das disposições contidas 
no Código de Contratos Públicos aprovado pelo Dec.-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, 
alterado pelo Dec.-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, assim como o estipulado na Portaria 
n.º 701-H/2008 de 29 de julho, e demais normas técnicas e legislação aplicável em vigor. 
 
Deste modo, a Câmara Municipal analisou todos os elementos constantes do projeto 
de execução, e delibera aprovar, de acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea f) 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 
7. Req.º nº 198/20, datado de 2020/02/03- Proc.º n.º 29/20, datado de 2020/03/02 - Carlos 
Pereira da Silva - Cabeça de Casal da Herança de 
 
247 - Presente requerimento n.º 198/20, datado de 2020/02/03, constante do processo 
camarário n.º 29/20, em nome de Carlos Pereira da Silva - Cabeça de Casal da Herança 
de, com o NIF 740632078, apresentado por Maria Hortense da Silva e Sousa, com o NIF 
181576945, na qualidade de cabeça de casal, com residência em Avenida José Gregório, n.º 
47, lugar de Engenho, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de 
licenciamento da "Legalização da alteração de moradia unifamiliar e anexo" existentes, a 
incidir sobre um prédio urbano sito na Avenida José Gregório, n.º 47, lugar de Engenho, 
Freguesia e Concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 8212 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
13214. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/03/30, a enquadrar devidamente a 
pretensão. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da "Legalização da alteração de moradia unifamiliar e anexo" 
existentes, a incidir sobre um prédio urbano sito na Avenida José Gregório, n.º 47, 
lugar de Engenho, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 8212 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 13214, com o número de processo 29/20, 
com data de entrada em 2020/02/03, em nome de Carlos Pereira da Silva - Cabeça de 
Casal da Herança de, com o NIF 740632078, apresentado por Maria Hortense da Silva e 
Sousa, com o NIF 181576945, na qualidade de cabeça de casal, com residência em 
Avenida José Gregório, n.º 47, lugar de Engenho, freguesia e concelho de Marinha 
Grande. 
 
Mais delibera informar a requerente do seguinte: 
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1. Nos termos do disposto no n.º 4 do art.20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos 
das especialidades no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 
2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de vistoria 
municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
8. Req.º nº 377/20, datado de 09/03/2020 - Proc.º n.º 71/20, datado de 28/02/2020 - 
Alcapredial – Investimentos e Imobiliário, S.A. 
 
248 - Presente pedido com os registos n.º 338/20 e 377/20, datados de 28/02/2020 e 
09/03/2020, respetivamente, relativos ao licenciamento da construção de um edifício 
destinado a comércio, no terreno sito na rua das Portas Verdes, composto pelos prédios 
registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.os 15662, 
15661, 332 e 4508, e inscritos na matriz predial urbana, respetivamente sob os artigos n.º 
6155, 6154, 10471 e 20492, todos da freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 71/20, com data de entrada de 28/02/2020, 
apresentado por Alcapredial – Investimentos e Imobiliário, S.A., com o NIPC 503 031 
259, com sede no lugar do Marrujo, Bugalhos, freguesia e concelho de Alcanena, a solicitar a 
aprovação do projeto de arquitetura; 
 
Presente parecer favorável condicionado emitido pela Infraestruturas de Portugal a 
28/02/2020, com a referência 007-2640402; 
 
Presente informação técnica, datada de 31/03/2020, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea b) 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 licenciamento da construção de um edifício 
destinado a comércio, no terreno sito na rua das Portas Verdes, composto pelos 
prédios registados na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob os n.os 
15662, 15661, 332 e 4508, e inscritos na matriz predial urbana, respetivamente sob os 
artigos n.º 6155, 6154, 10471 e 20492, todos da freguesia e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 71/20, com data de entrada 
de 28/02/2020, apresentado por Alcapredial – Investimentos e Imobiliário, S.A., com o 
NIPC 503 031 259, com sede no lugar do Marrujo, Bugalhos, freguesia e concelho de 
Alcanena, com os seguintes condicionalismos: 
 
1.- Apresentação, no prazo de seis meses a contar da data da respetiva notificação, 
dos projetos de especialidade aplicáveis, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 20º 
do RJUE; 
2.- Celebração, com o Município, de contrato de urbanização, nos termos do artigo 53º 
e seguintes do RJUE, e prestação da respetiva caução para a realização das obras de 
urbanização constantes no parecer da Infraestruturas de Portugal, para o que deverá 
apresentar o respetivo processo de obras de urbanização. 
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Mais delibera informar a requerente que o edifício se integra no âmbito das operações 
com impacto urbanístico relevante, estabelecidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 24º do 
regulamento municipal das edificações urbanas do município da Marinha Grande 
(RMEUMMG), por se tratar de um edifício comercial com área de construção total 
superior a 500,00 m2, sendo devida, nos termos do artigo 122º e do artigo 127º do 
mesmo regulamento, a prestação das respetivas taxas e compensações. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
9. Req.º nº 434/20, datado de 2020/04/08 - Proc.º n.º 103/20, datado de 2020/04/08 - 
Intermolde, Moldes Vidreiros Internacionais, Lda. 
 
249 - Presente pedido com o registo n.º 434/20, datado de 08/04/2020, relativo a legalização 
e licenciamento de ampliação de uma unidade industrial sita nos lotes 21 e 22 da Zona 
Industrial da Marinha Grande, no prédio registado na Conservatória do Registo Predial da 
Marinha Grande sob o n.º 16984, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20318, da 
freguesia e concelho da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
103/20, com data de entrada de 08/04/2020, apresentado por Intermolde, Moldes Vidreiros 
Internacionais, Lda., com o NIPC 500 140 588, com sede na rua de Espanha, Lote 21, 
Zona Industrial, freguesia e concelho da Marinha Grande, solicitando a aprovação do projeto 
de arquitetura respetivo; 
 
Presente processo de regularização extraordinária, com o n.º 290/17, apresentado a 
07/07/2017, que obteve, em reunião de Conferência Decisória realizada a 06/04/2018, 
deliberação favorável condicionada; 
 
Presente informação técnica, datada de 14/04/2020, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
projeto de arquitetura relativo a  legalização e licenciamento de ampliação de uma 
unidade industrial sita nos lotes 21 e 22 da Zona Industrial da Marinha Grande, no 
prédio registado na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
16984, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20318, da freguesia e concelho 
da Marinha Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 103/20, com data 
de entrada de 08/04/2020, apresentado por Intermolde, Moldes Vidreiros 
Internacionais, Lda., com o NIPC 500 140 588, com sede na rua de Espanha, Lote 21, 
Zona Industrial, freguesia e concelho da Marinha Grande, com os seguintes 
condicionalismos: 
 
1.- Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projetos de 

especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE; 
2.- Executar a totalidade dos trabalhos necessários à correta conclusão da obra. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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10. Req.º nº 273/20, datado de 2020/02/14 - Proc.º n.º 49/20, datado de 2020/02/14 - 
Tiago Filipe Fernandes Cardoso 
 
250 - Presente requerimento n.º 273/20, datado de 2020/02/14, constante do processo 
camarário n.º 49/20, em nome de Tiago Filipe Fernandes Cardoso, com o NIF 219395187, 
com residência em Estrada do Guilherme, n.º 67, lugar de Amieirinha, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de "Construção de 
habitação unifamiliar, muros de vedação, anexo e piscina", a incidir sobre um prédio 
rústico sito na rua dos Agostinhos, lugar de Guarda Nova, Freguesia e Concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
13348 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 10568. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/03/30, a enquadrar devidamente a 
pretensão.  
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de "Construção de habitação unifamiliar, muros de vedação, 
anexo e piscina", a incidir sobre um prédio rústico sito na rua dos Agostinhos, lugar 
de Guarda Nova, Freguesia e Concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 13348 e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo número 10568, com o número de processo 49/20, com data de 
entrada em 2020/02/14, em nome de Tiago Filipe Fernandes Cardoso, com o NIF 
219395187, com residência em Estrada do Guilherme, n.º 67, lugar de Amieirinha, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, deferir o mesmo, com os seguintes 
condicionalismos: 
 
1. Realização de todos os trabalhos necessários à correta execução da obra, 
nomeadamente um passeio na extensão total do prédio confinante com a rua dos 
Agostinhos, com a largura de 2,50m. Os materiais a aplicar no passeio deverão prever 
blocos de betão (pavê) com as dimensões de 0,20mx0,10mx0,05m, após execução de 
uma camada em areia com o,15m de espessura. 
2. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 24,00m2, ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua dos Agostinhos, conforme configuração 
constante da peça gráfica correspondente à "Implantação", referenciada como 
"Desenho n.º 1", datada de "fevereiro 2020", entregue a coberto do requerimento n.º 
273/20, datado de 2020/02/14, ficando a emissão da Autorização de Utilização, 
condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo 
Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 4 do art.20.º do 
RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades no prazo de seis meses a 
contar da data da notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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11. Req.º nº 2023/17, datado de 27/11/2017 - Proc.º n.º 270/17, datado de 30/06/2017 - 
Maria Alice Inês da Costa Xavier, Hugo Alexandre Inês Pedro e Daniel Alexandre Inês 
Pedro 
 
251 - Presente requerimento n.º 2023/17, datado de 2017/11/27, constante do processo 
camarário n.º 270/17, em nome de Maria Alice Inês da Costa Xavier, com o NIF 
119867133, de Hugo Alexandre Inês Pedro, com o NIF 225217210 e de Daniel Alexandre 
Inês Pedro, com o NIF 241218675, todos residentes em rua Popular, n.º 24, lugar de 
Picassinos, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento 
da “Legalização da alteração e ampliação de moradia, anexos e muros de vedação”, a 
incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Popular, n.º 24, lugar de Picassinos, Freguesia e 
Concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 19635 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 19625. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/03/20, a enquadrar devidamente a 
pretensão. 
 
Após a análise da pretensão Grande e considerando o parecer técnico que sobre ele 
recaiu, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da "Legalização da alteração e ampliação de moradia unifamiliar e 
muros de vedação", bem como ao licenciamento da "Obra de alteração de moradia e 
muros de vedação" existentes, incluindo "Obras de demolição", a incidir sobre um 
prédio urbano sito na rua Popular, n.º 24, lugar de Picassinos, Freguesia e Concelho 
de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande 
sob o número 19635 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 19625, 
com o número de processo 270/17, com data de entrada em 2017/06/30, em nome de 
Maria Alice Inês da Costa Xavier, com o NIF 119867133, de Hugo Alexandre Inês Pedro, 
com o NIF 225217210 e de Daniel Alexandre Inês Pedro, com o NIF 241218675, todos 
residentes em rua Popular, n.º 24, lugar de Picassinos, freguesia e concelho de 
Marinha deferir o mesmo, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. Apresentação de peças gráficas (alterações e final) contendo a escada de acesso ao 
desvão da cobertura a demolir (na cor amarela), visto a referida escada comprometer a 
verificação do art. 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, ao se 
implantar a uma distância inferior a 3,00 do vão de iluminação do compartimento do 
quarto.  
2. Execução de um passeio público na extensão total do prédio confinante com a rua 
Popular, com uma largura de 1,60m. Os materiais a aplicar no passeio deverão ser 
idênticos aos da envolvente, ou seja, lancil de calcário com 0,13m (largura à vista) e 
0,25m (altura). Deverá prever a colocação de calçada em pedra calcária de 
0,05mx0,05mx0,05m. Na execução do passeio, deverá ser considerada a colocação de 
película de plástico preto entre a camada base e a almofada de assentamento, de 
modo a evitar o crescimento de ervas. Deverá ainda prever o remate entre o passeio e 
o pavimento em betuminoso. 
3. Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 29,00m ao longo 
da frente do prédio confinante com a rua Popular, conforme configuração constante 
da peça gráfica correspondente à “PLANTA DE IMPLANTAÇÃO”, com o número “2.1”, 
datada de “Novembro 2017”, entregue a coberto do requerimento n.º 2023/17, datado  
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de 2017/11/27, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial. 
 
Mais delibera informar os requerentes do seguinte: 
1. Nos termos do disposto no n.º 4 do art.20.º do RJUE, deverão apresentar os projetos 
das especialidades e outros estudos necessários à execução da obra, no prazo de seis 
meses a contar da data da notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
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. 
 
 
12. Req.º nº 294/20, datado de 19/02/2020 - 54/20, datado de 19/02/2020 - Ana Beatriz 
Rodrigues Valente 
 
252 - Presente requerimento n.º 294/20, datado de 2020/02/19, constante do processo 
camarário n.º 54/20, em nome de Ana Beatriz Rodrigues Valente, com o NIF 249618214, 
com residência em rua das Portas Verdes, n.º 25-A, 2.º drt., freguesia e concelho de Marinha 
Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de "Construção de habitação 
unifamiliar, anexo e muros de vedação", incluindo a "Demolição de edificação" 
existente, a incidir sobre um prédio rústico sito na rua da Embra, lugar de Embra, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 16927 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 1290. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços datados de 2020/03/30 e de 2020/04/07, a 
enquadrar devidamente a pretensão. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de "Construção de habitação unifamiliar, anexo e muros de 
vedação", incluindo a "Demolição de edificação" existente, a incidir sobre um prédio 
rústico sito na rua da Embra, lugar de Embra, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16927 
e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo número 1290, com o número de 
processo 54/20, com data de entrada em 2020/02/19, em nome de Ana Beatriz 
Rodrigues Valente, com o NIF 249618214, com residência em rua das Portas Verdes, 
n.º 25-A, 2.º drt., freguesia e concelho de Marinha Grande, deferir o mesmo. 
 
Mais delibera informar a requerente que, nos termos do disposto no n.º 4 do art.20.º do 
RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades no prazo de seis meses a 
contar da data da notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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13. Req.º nº 426/20, datado de 2020/03/31 - Proc.º n.º 44/20, datado de 2020/02/12 - 
Margarida Alexandra Marques Balças 
 
253 - Presente requerimento n.º 426/20, datado de 2020/03/31, constante do processo 
camarário n.º 44/20, em nome de Margarida Alexandra Marques Balças, com o NIF 
169386325, com morada em Estrada da Garcia - Cartaxo, n.º 81 - fração H, lugar de 
Engenho, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da 
obra de “Legalização da alteração e ampliação de edifício de moradia unifamiliar e 
muros de vedação” existentes, bem como o licenciamento de obras de "Alteração de 
moradia", a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua Central, n.º 73, lugar de Garcia, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o número 11628 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
4143. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/04/07, referentes aos projetos de 
arquitetura e das especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de “Legalização 
da alteração e ampliação de edifício de moradia unifamiliar e muros de vedação” 
existentes, bem como o licenciamento de obras de "Alteração de moradia", a incidir 
sobre um prédio urbano, sito na rua Central, n.º 73, lugar de Garcia, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 11628 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
4143, com o número de processo 44/20, com data de entrada em 2020/02/12, em nome 
de Margarida Alexandra Marques Balças, com o NIF 169386325, com morada em 
Estrada da Garcia - Cartaxo, n.º 81 - fração H, lugar de Engenho, freguesia e concelho 
de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a requerente que: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a 
contar da data da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de vistoria 
municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
14. Req.º nº 255/20, datado de 12/02/2020 - Proc.º n.º 42/20, datado de 12/02/2020 - Solo 
e Betão - Compra e Venda de Imóveis para Revenda e Construção Civil Lda 
 
254 - Presente requerimento n.º 255/20, datado de 2020/02/12, constante do processo 
camarário n.º 42/20, referente ao “Pedido de emissão de certidão de destaque de 
parcela”, a incidir sobre o prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o n.º 8644 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número  
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19364, com a área de 2.440,00m2, localizado na rua das Rosas da Pedra de Baixo, lugar de 
Pedra de Baixo, freguesia e concelho de Marinha Grande, nos termos previstos no n.º 4 do 
artigo 6.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 
9 de setembro. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/03/30, que atesta estarem 
preenchidos os requisitos legais necessários ao deferimento da operação de destaque 
requerida, bem como à emissão da respetiva certidão comprovativa. 
 
Após análise da pretensão, bem como o referido parecer técnico datado de 2020/03/30, 
a Câmara delibera deferir a operação de destaque em referência, por se encontrarem 
reunidas as condições expressas no n.º 4 do artigo 6.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, 
dado o prédio se situar em perímetro urbano e as duas parcelas resultantes da 
operação de destaque, confrontarem com arruamento público. 
 
Mais delibera mandar emitir a respetiva certidão de destaque para efeitos de registo 
predial, nos termos do n.º 9 do artigo 6.º do RJUE, devendo nela constar a 
obrigatoriedade de inscrição do ónus de não fracionamento das parcelas resultantes 
do destaque, por um período de 10 anos contados da data do mesmo, nos termos do 
n.º 6 e n.º 7 do citado artigo 6.º, sem o que não poderá ser licenciada ou comunicada 
qualquer obra de construção nessas parcelas. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
15. Req.º nº 424/20, datado de 30/03/2020 - Proc.º n.º 418/19, datado de 15/11/2019 - 
João Alberto Courado Loureiro 
 
255 - Presente pedido com o registo n.º 424/20, datado de 30/03/2020, relativo a construção 
de Apoio de Praia Mínimo com zona de comércio e esplanada, na unidade balnear 04 do 
plano de praia de S. Pedro de Moel, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
418/19, com data de entrada de 15/11/2019, apresentado por João Alberto Courado 
Loureiro, com o NIF 144 672 260, residente na rua Manuel Francisco, n.º 5A, freguesia e 
concelho da Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica datada de 08/04/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados devidamente elaborados e instruídos. 
 
Presente informação técnica, datada de 15/04/2020, que atesta encontrar-se o processo de 
licenciamento em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o processo relativo a construção de 
Apoio de Praia Mínimo com zona de comércio e esplanada, na unidade balnear 04 do 
plano de praia de S. Pedro de Moel, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
418/19, com data de entrada de 15/11/2019, apresentado por João Alberto Courado 
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Loureiro, com o NIF 144 672 260, residente na rua Manuel Francisco, n.º 5A, 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. 
4 - As obras nas praias do concelho são suspensas do dia 1 de julho até 31 de agosto, 
nos termos do disposto no artigo 94.º do regulamento municipal das edificações 
urbanas do município da Marinha Grande.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
16. Req.º nº 428/20, datado de 31/03/2020 - Proc.º n.º 442/19, datado de 11/12/2019 - 
Natália Maria Courado Loureiro 
 
256 - Presente pedido com o registo n.º 428/20, datado de 31/03/2020, relativo a construção 
de Apoio de Praia Mínimo com zona de comércio e esplanada, na unidade balnear 01 do 
plano de praia de S. Pedro de Moel, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
442/19, com data de entrada de 11/12/2019, apresentado por Natália Maria Courado 
Loureiro, com o NIF 197 777 465, residente na rua do Brejo, n.º 15, R/C Esq.º, Marinha 
Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande, cujo projeto de arquitetura foi aprovado 
em reunião de Câmara de 13/01/2020; 
 
Presente informação técnica datada de 01/04/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados devidamente elaborados e instruídos. 
 
Presente informação técnica, datada de 14/04/2020, que atesta encontrar-se o processo de 
licenciamento em condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o processo relativo a construção de 
Apoio de Praia Mínimo com zona de comércio e esplanada, na unidade balnear 01 do 
plano de praia de S. Pedro de Moel, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 
442/19, com data de entrada de 11/12/2019, apresentado por Natália Maria Courado 
Loureiro, com o NIF 197 777 465, residente na rua do Brejo, n.º 15, R/C Esq.º, Marinha 
Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
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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. 
4 - As obras nas praias do concelho são suspensas do dia 1 de julho até 31 de agosto, 
nos termos do disposto no artigo 94.º do regulamento municipal das edificações 
urbanas do município da Marinha Grande.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
17. E/2771/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia de Gás do 
Centro, S.A. 
 
257 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/2771/2020, datado de 
16/03/2020, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua 25 de Abril, Rua do Baixo Alentejo, 
Rua dos Lapidários e Rua de Óbidos, freguesia  e concelho de Marinha Grande, num total 
de 20,00 metros. 
 
Presente pareceres técnicos da Divisão de Qualidade de Vida, datados de 20/03/2020 e de 
03/04/2020, sobre o assunto, bem como despacho proferido em 09/04/2020 pelo Sr. 
Vereador do Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência 
delegada pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, favorável à 
execução de todos os ramais. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo do Sr. Vereador do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na 
alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
5,50 metros de vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução 
de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua 25 de Abril, Rua do 
Baixo Alentejo, Rua dos Lapidários, freguesia e concelho de Marinha Grande, num 
total de 3,00 metros, com os seguintes condicionalismos: 
 



 

Página 25 de 34 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 20/04/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 13 

 
 
 
 
 
 
 

a) Os pavimentos devem ser repostos nas devidas condições; 
b) A reposição dos pavimentos deve ser executada com materiais de 

características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara Municipal 
exigir a utilização de material de reposição novo, quando considere 
necessário.  

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

d) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Infraestruturas e Serviços Urbanos, para acompanhamento da execução dos 
trabalhos. 

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

 
Emitir parecer FAVORÁVEL CONDICIONADO ao pedido de ocupação da via pública 
para abertura de 5,50 metros de vala, para realização de trabalhos em subsolo, 
referentes à Execução de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em e 
Rua de Óbidos, freguesia  e concelho de Marinha Grande, Tendo em atenção que este 
arruamento foi pavimentado recentemente (outubro de 2017) no âmbito da empreitada, 
“CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE DIVERSOS PAVIMENTOS NAS TRUTAS - CP 
19/16 ”, que o pavimento é em betão betuminoso em bom estado de conservação, sem 
cortes ou reparações, com as seguintes condicionantes: 

1. A vala de travessia deve ser perpendicular ao eixo da via; 
2. O pavimento deve ser reposto em betuminoso após fresagem da área 

envolvente à vala de travessia. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
18. E/2849/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - EDP, S.A. 
 
258 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/2849/2020, datado de 
18/03/2020, apresentado por EDP – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A., com o NIPC 
504394029, com ocupação de espaço público para abertura de vala para realização de 
trabalhos em subsolo, referentes à execução de uma baixada de energia elétrica, a levar a 
cabo na Rua Álvaro Duarte, freguesia e concelho de Marinha Grande, numa extensão de 
cerca de 15,00 metros. 
 
Presente pareceres técnicos da Divisão de Qualidade de Vida, datados de 20/03/82020 e de 
03/04/2020, sobre o assunto, bem como despacho proferido pelo Vereador do Urbanismo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, em 09/04/2020, no uso da competência delegada 
pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do 
artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9/09: 
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Emitir parecer FAVORÁVEL CONDICIONADO ao pedido de ocupação da via pública 
para abertura de vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à execução 
de uma baixada de energia elétrica, apresentado por EDP Distribuição – Energia, S.A., 
com o NIPC 504394029, a levar a cabo na Rua Álvaro Duarte, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 

a) A vala de travessia deve ser efetuada sob a zona de passagem de peões; 
b) O pavimento deve ser reposto em betuminoso após fresagem da área 

envolvente à vala de travessia; 
c) Os trabalhos de reposição devem incluir a remoção de todos os materiais não 

utilizados, terras sobrantes, entulhos e equipamentos provisórios, a reposição 
dos equipamentos, subterrâneos ou de superfície, ou construções afetados ou 
danificados e a reposição do pavimento retirado e/ou afetado pelo curso 
destes trabalhos; 

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

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
19. E/2769/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia de Gás do 
Centro, S.A. 
 
259 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/2769/2020, datado de 
16/03/2020, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua S. Pedro de Moel, Rua Marquês de 
Pombal, Rua Álvaro Domingues e Rua Manuel Pereira Roldão, freguesia  e concelho de 
Marinha Grande, num total de 12,50 metros. 
 
Presente pareceres técnicos da Divisão de Qualidade de Vida, datados de 20/03/2020 e de 
03/04/2020, sobre o assunto, bem como despacho proferido em 09/04/2020 pelo Sr. 
Vereador do Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência 
delegada pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, favorável à 
execução de todos os ramais. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo do Sr. Vereador do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na 
alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
12,50 metros de vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução 
de Ramais Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua S. Pedro de Moel, Rua 
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Marquês de Pombal, Rua Álvaro Domingues e Rua Manuel Pereira Roldão, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 

a) Os pavimentos devem ser repostos nas devidas condições; 
b) A reposição dos pavimentos deve ser executada com materiais de 

características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara Municipal 
exigir a utilização de material de reposição novo, quando considere 
necessário.  

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

d) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Infraestruturas e Serviços Urbanos, para acompanhamento da execução dos 
trabalhos. 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
20. E/1780/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de ramais domiciliários de gás natural- Lusitaniagás - Companhia de Gás do 
Centro, S.A. 
 
260 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/1780/2020, datado de 
17/02/2020, referente ao pedido de ocupação da via pública, apresentado por 
LUSITANIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A., com o NIPC 502761024, para 
abertura de vala para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua dos Castanheiros, Rua Prof. José 
Custódio de Morais, Avenida José Gregório e Rua Manuel Ferreira, freguesia  e 
concelho de Marinha Grande. 
 
Presente pareceres técnicos da Divisão de Qualidade de Vida, datados de 23/03/2020 e de 
03/04/2020, sobre o assunto, bem como despacho proferido em 09/04/2020 pelo Sr. 
Vereador do Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da competência 
delegada pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017, favorável à 
execução de todos os ramais. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo do Sr. Vereador do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na 
alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala, para realização de trabalhos em subsolo, referentes à Execução de Ramais 
Domiciliários de Gás Natural, a levar a cabo em Rua dos Castanheiros, Rua Prof. José  
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Custódio de Morais, Avenida José Gregório e Rua Manuel Ferreira, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
 

a) Os pavimentos devem ser repostos nas devidas condições; 
b) A reposição dos pavimentos deve ser executada com materiais de 

características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara 
Municipal exigir a utilização de material de reposição novo, quando considere 
necessário.  

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

d) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Infraestruturas e Serviços Urbanos, para acompanhamento da execução dos 
trabalhos. 

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

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
21. E/3446/2020 - Pedido de ocupação de espaço público com abertura de vala para 
execução de baixada elétrica - ACR - António Cristiano Rosário, LDA. 
 
261 - Presente requerimento com o registo de entrada número E/3446/2020, datado de 
01/04/2020, apresentado por ACR – António Cristiano Rosário, Lda., com o NIPC 
501135340, em representação da EDP Distribuição – Energia, S.A., para abertura de vala 
para realização de trabalhos em subsolo, referentes à execução de uma baixada de energia 
elétrica, a levar a cabo na Rua Lobos do Mar, Praia da Vieira, freguesia de Vieira de Leiria 
e concelho de Marinha Grande. 
 
Presente pareceres técnicos da Divisão de Qualidade de Vida, datados de 06/04/2020 e de 
14/04/2020, sobre o assunto, bem como despacho favorável proferido em 15/04/2020 pelo 
Sr. Vereador do Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território, no uso da 
competência delegada pela Presidente da Câmara Municipal, por despacho de 03/11/2017. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, bem 
como o despacho proferido pelo Vereador do Urbanismo, Planeamento e 
Ordenamento do Território, a Câmara Municipal delibera, nos termos do disposto na 
alínea e) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/09: 
 
Emitir parecer FAVORÁVEL ao pedido de ocupação da via pública para abertura de 
vala numa extensão de cerca de 9,00 metros, para realização de trabalhos em subsolo, 
referentes à execução de uma baixada de energia elétrica, apresentado por ACR – 
António Cristiano Rosário, Lda., com o NIPC 501135340, em representação da EDP 
Distribuição – Energia, S.A., a levar a cabo na Rua Mariana Barosa freguesia e 
concelho de Marinha Grande, com os seguintes condicionalismos: 
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a) A reposição dos pavimentos deve ser executada com materiais de 
características e espessuras iguais às existentes, podendo a Câmara Municipal 
exigir a utilização de material de reposição novo, quando considere 
necessário.  

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

c) Para o efeito, deverão contactar previamente os serviços da Divisão de 
Infraestruturas e Serviços Urbanos, para acompanhamento da execução dos 
trabalhos. 

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

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

 
 
22. “Requalificação da Rua Aníbal Bettencourt - S. Pedro de Moel – CP N.º 08/2019” – 
Aprovação de trabalhos a menos. 
 
262 - Presente informação da DQV, com a ref. EM/07/2020 através da qual é proposta a 
aprovação de trabalhos a menos, no valor de 9.029,71€ (nove mil, vinte e nove euros e 
setenta e um cêntimos), que acresce de iva à taxa legal em vigor, da empreitada 
“REQUALIFICAÇÃO DA RUA ANÍBAL BETTENCOURT - S. PEDRO DE MOEL”, 
adjudicada à firma “CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA”, nos termos do artigo 33º, n.º 
1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 379º do CCP. 

 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, e do art. 379º do Código dos 
Contratos Públicos, no âmbito do contrato de empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA 
RUA ANÍBAL BETTENCOURT - S. PEDRO DE MOEL”, em que é cocontratante a firma 
“CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA”, delibera aprovar trabalhos a menos no valor 
de 9.029,71€ (nove mil, vinte e nove euros e setenta e um cêntimos), que acresce de 
iva à taxa legal em vigor. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
23. “Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira - Fase 2 – CP N.º 15/2019” – Aprovação do plano de trabalhos. 
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263 - Presente Plano de Trabalhos ajustado, apresentado pela firma adjudicatária “PINTO & 
BRÁZ, L.DA”. 

 
Presente informação técnica com a ref.ª LS-12.2020, datada de 03.04.2020 através da qual 
se propõe a aprovação do plano de trabalhos ajustado. 

 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços na 
informação técnica com a ref.ª LS-12.2020, que fica anexa e aqui se dá por 
integralmente reproduzida, e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do art. 361º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, no âmbito 
do contrato de empreitada de “REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DOMÉSTICAS DE PICASSINOS, PEDRULHEIRA E TOJEIRA - FASE 2”, em que é 
cocontratante a firma “Pinto & Bráz, L.DA”, delibera aprovar o plano de trabalhos 
ajustado. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 
 
 

24. Lote 4 do Loteamento do Casal D´Anja, Vieira de Leiria - Aquisição a custos 
controlados ao abrigo do RALACS - Pedido de informação sobre o exercício do direito 
de preferência 
 
Os Srs. Vereadores do MpM requereram o seguinte: 
“Solicitar o despacho da Sr.ª Presidente que “indicia que o Município não pretenderá exercer 
o seu legítimo direito de preferência na aquisição do prédio dos requerentes”. 
 
A Sr.ª Presidente esclareceu que não se trata de especulação imobiliária, é para uma 
família e a Câmara não tem qualquer interesse em adquirir esta casa e por isso não deve 
impedir este negócio de particulares. 
O Despacho solicitado foi enviado aos Srs. Vereadores durante a reunião. 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
  
264 - Presente requerimento de Luís Alberto Ferreira, representado pela sua mandatária, 
Drª. Inês Pereira, e de Alda Maria Mendes Lisboa, com registo de entrada E/3724/2020, de 
08-04-2020, em que se comunica à Câmara Municipal o projeto de venda do imóvel e se 
requer que informe se “...o Município pretende exercer ou não o seu direito de preferência 
sobre o lote 4 do Casal de Anja, Vieira de Leiria, dentro do  prazo de 8 dias a contar da 
presente comunicação, sob pena de caducidade…”. 
 
Presente informação I/704/2020, de 14-04-2020, da DJA, que apreciou o pedido e os 
documentos apresentados e conclui não existirem obstáculos jurídicos à celebração do 
negócio, nos termos formulados pelos requerentes. 
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A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação I/704/2020, de 14-04-2020, que aqui se dá para 
todos os efeitos legais como integralmente reproduzida e que fica anexa à ata 
delibera, ao abrigo da competência conferida pelo n.º 1 do art.º 25.º do RALACS-
Regulamento de Alienação de Lotes para Auto-Construção Social, não exercer o 
direito de preferência no negócio de alienação do prédio sito no Lote 4, Casal D´Anja, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, nas condições 
comunicadas pelos requerentes e comproprietários do mesmo, Luís Alberto Ferreira e 
Alda Maria Mendes Lisboa. 
 
Mais delibera informar os requerentes que após a celebração do contrato deverão 
enviar cópia do mesmo a esta Câmara Municipal, para efeitos de atualização dos 
dados dos novos proprietários. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 
25. Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e Rede Viária da saída 
Norte da ZIMG - Fase 1- Concurso público n. º 14/2018. Aprovação de trabalhos 
complementares 
 
265 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com referência CS/13/2020 de 11 de março de 2020, que se dá por 
integralmente reproduzida, relativa à empreitada de “Ampliação da Zona Industrial da 
Marinha Grande (ZIMG) e Rede Viária da saída Norte da ZIMG - Fase 1” adjudicada à 
empresa CONTEC- Construção e Engenharia, SA, na qual se propõe: 
 
- a aprovação de trabalhos complementares, a preços de contrato no valor de 4.197,50 euros 
(quatro mil cento e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos), e trabalhos complementares, 
a preços acordados, no valor no valor de 3.050,00 euros (três mil e cinquenta euros), o que 
perfaz um total de 7.247,50€ (sete mil duzentos e quarenta e sete euros e cinquenta 
cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal; 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e dos artigos 370.º nº2, 373.º, 374.º,  
378.º e 379º, todos do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de 
empreitada de “Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e Rede Viária 
da saída Norte da ZIMG - Fase 1”:  

a) a aprovação de trabalhos complementares, a preços de contrato no valor de 
4.197,50 euros (quatro mil cento e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos), 
e trabalhos complementares, a preços acordados, no valor no valor de 3.050,00 
euros (três mil e cinquenta euros), o que perfaz um total de 7.247,50€ (sete mil 
duzentos e quarenta e sete euros e cinquenta cêntimos), acrescidos de IVA à 
taxa legal, nos termos do nº 2 do artº 370º do Código dos Contratos Públicos; 

b) A fixação do prazo de execução em 15 dias e a consequente prorrogação do 
prazo de execução inicial da empreitada pelo mesmo período de tempo; 

c) aprovar a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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26. Ampliação da Zona Industrial da Marinha Grande (ZIMG) e rede viária da saída 
norte da ZIMG - Fase 2 - Concurso público n.º 15/2018 - Aprovação de trabalhos 
complementares e trabalhos a menos 
 
266 - Presente informação com referência CS/14/2020, de 12 de março, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se propõe a aprovação de trabalhos complementares e 
trabalhos a menos, no âmbito da empreitada “Ampliação da Zona Industrial da Marinha 
Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte da ZIMG - Fase 2”, no valor, respetivamente, de 
20.465,98€ (vinte mil, quatrocentos e sessenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos), e de 
169,48€ (cento e sessenta e nove euros e quarenta e oito cêntimos). 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, e dos artigos 
370.º, n.º 2, 373.º, 374.º, 378.º, e 379.º, todos do Código dos Contratos Públicos, no 
âmbito do contrato de empreitada de “Ampliação da Zona Industrial da Marinha 
Grande (ZIMG) e rede viária da saída norte da ZIMG - Fase 2”, em que é cocontratante a 
empresa CONTEC - Construção e Engenharia, SA, delibera aprovar: 
 

a) trabalhos não previstos, a preços de contrato, no valor de 8.271,44€ (oito mil, 
duzentos e setenta e um euros e quarenta e quatro cêntimos), a que acresce o 
IVA à taxa legal em vigor; 

b) trabalhos não previstos, a preços acordados, no valor de 12.194,54€ (doze mil, 
cento e noventa e quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos), a que acresce 
o IVA à taxa legal em vigor; 

c) trabalhos a menos no valor de 169,48€ (cento e sessenta e nove euros e 
quarenta e oito cêntimos); 

d) a fixação do prazo de execução dos trabalhos aprovados em trinta e cinco dias 
e a consequente prorrogação do prazo de execução inicial da empreitada pelo 
mesmo período de tempo; 

e) a minuta do contrato a celebrar.   
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
27. Requalificação Arquitetónica e Energética do Edifício da Biblioteca Municipal - 
Concurso público n.º 10/2020 Adjudicação 
 
267 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada de “Requalificação 
Arquitetónica e Energética do Edifício da Biblioteca Municipal”, em que se integram os 
relatórios preliminar e final, propondo a adjudicação da empreitada à proposta apresentada 
pelo concorrente SUNEVER-ENGENHARIA, LDA, pelo valor de 227.847,68 € (duzentos e 
vinte e sete mil oitocentos e quarenta e sete euros e sessenta e oito cêntimos), acrescidos 
de IVA à taxa legal em vigor,  e prazo de execução de 180 dias. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência 
prévia, delibera adjudicar a empreitada de “Requalificação Arquitetónica e Energética 
do Edifício da Biblioteca Municipal” à proposta apresentada pelo concorrente  
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SUNEVER-ENGENHARIA, LDA, pelo valor de 227.847,68 € (duzentos e vinte e sete mil 
oitocentos e quarenta e sete euros e sessenta e oito cêntimos), a que acresce IVA à 
taxa legal em vigor,  e prazo de execução de 180 dias, de acordo com os artigos 148.º, 
73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o 
artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 
33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Mais delibera designar como diretora de fiscalização a Eng.ª Ludmila Ferreira 
coadjuvada pelo Eng.º Telmo Faria, nos termos do artigo 344.º, n. º2, do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
28. Empreitada de: Instalação do Balcão Único de Atendimento do IRN I.P. - Marinha 
Grande - Concurso Público N.º 11/2020 - Adjudicação 
 
268 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Instalação do Balcão Único 
de Atendimento do IRN I.P. - Marinha Grande”, constituído por relatórios preliminar e final, 
propondo a adjudicação da empreitada ao concorrente António Saraiva & Filhos, Ld.ª, pelo 
valor de 499.150,00€ (quatrocentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 5 meses. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de facto e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência 
prévia, delibera adjudicar à proposta apresentada pelo concorrente “Saraiva & Filhos, 
Ld.ª”, pelo valor de 499.150,00€ (quatrocentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta 
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 180 dias, a 
empreitada de “Instalação do Balcão Único de Atendimento do IRN I.P. - Marinha 
Grande”, de acordo com os artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei 
nº. 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 
 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Mais delibera designar como diretor de fiscalização eng.º Jorge Junqueira, que será 
coadjuvado pela eng.ª Cândida Leão, nos termos do artigo 344.º, nº.2, do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 
29. 6.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
 
Retirado da ordem do dia. 
 
 
30. Proposta de atribuição de apoio aos agrupamentos do concelho da Marinha 
Grande para a aquisição de equipamento informático 
 
Retirado da ordem do dia. 
 

 
 

 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 16:45 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, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Em cumprimento do disposto no n.º 7 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande, 
foi efetuada a gravação de áudio e vídeo da presente reunião, que se encontra disponível ao público na 
página de Internet do Município.  

 


