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Aos quatro dias do mês de maio 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 14:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

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

 

 
  

 
 

 
 

PERÍODO DE 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 2, da reunião ordinária do dia 27 de janeiro de 2020 
2. Aprovação da ata n.º 3, da reunião extraordinária do dia 31 de janeiro de 2020, com 
continuação no dia 04 de fevereiro de 2020  
 
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

3. Resumo de Tesouraria do dia 27 de abril de 2020 

4. 8.ª modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
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DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

5. Req.º nº 2037/19, datado de 10/12/2019 - Proc.º n.º 441/19, datado de 10/12/2019 - 
Imobiliária Ponto Novo, S.A. 
6. Req.º nº 1998/19, datado de 03/12/2019 - Proc.º n.º 434/19, datado de 03/12/2019 - Mara 
Susana Gaspar Silva 
7. Req.º nº 1820/19, datado de 04/11/2019 - Proc.º n.º 405/19, datado de 04/11/2019 - 
Inadinvest - Investimentos, Lda 
8. Req.º nº 1818/19, datado de 04/11/2019 - Proc.º n.º 404/19, datado de 04/11/2019 - Jorge 
Manuel Pratas Ferreira 
9. Req.º nº 2021/19, datado de 06/12/2019 - Proc.º n.º 440/19, datado de 06/12/2019 - Liseta 
Henriques da Silva Roldão – Cabeça de Casal da Herança de 
10. Req.º nº 452/20, datado de 16/04/2020 - Proc.º n.º 110/20, datado de 16/14/2020 - 
Fernando Manuel Alves Amaral 
11. Req.º nº 453/20, datado de 16/04/2020 - Proc.º n.º 110/20, datado de 16/04/2020 - 
Fernando Manuel Alves Amaral 
12. Req.º nº 1301/19, datado de 31/07/2019 - Proc.º n.º 273/19, datado de 31/07/2019 - 
Jesus Francisco Varela – Cabeça de Casal da Herança de 
13. Req.º nº1100/19, datado de 26/06/2019 - Proc.º n.º 225/19, datado de 26/06/2019 - 
Fernando de Sousa Carvalho - Cabeça de Casal da Herança de 
14. Req.º nº 2145/19, datado de 30/12/2019 - Proc.º n.º 778/2019, datado de 30/12/2019 – 
Josué Jerónimo Inês 
15. Req.º nº 1294/19, datado de 30/07/2019 - Proc.º n.º 271/19, datado de 30/07/2019 – 
Maria Regina Gil Marques 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

16. “Requalificação da EB Guilherme Stephens - Marinha Grande - Concurso Público nº 
16/2017” – Aprovação da conta final 
17. “Requalificação e eficiência energética da Piscina Municipal de Vieira de Leiria - CP n.º 
06/2018” – Aprovação da revisão de preços. 
18. “Requalificação e eficiência energética da Piscina Municipal de Vieira de Leiria - CP n.º 
06/2018” – Ratificação da suspensão dos trabalhos. 
19. “Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande - CP n.º 12/2018” – Suspensão 
dos trabalhos 

 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

20. Apreciação de candidaturas apresentadas relativas ao apoio à natalidade e à família no 
concelho da Marinha Grande entre os dias 1 de outubro e 31 de dezembro de 2019 e 
processos sujeitos a audiência prévia 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE  

21. Medidas excecionais no âmbito do combate à pandemia do Covid 19- Equipamento 
informático - Ensino à distância - Alunos do 1.º ciclo sem acesso à internet - Aprovação de 
minuta de contrato de comodato a estabelecer com os Agrupamentos de Escolas do 
Município 
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DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

22. Pedido de indemnização - Danos em caldeira de aquecimento – Reparação de rotura na 
rede pública de abastecimento de água – Rua do Futuro, Casal Galego - Audiência prévia. 
23. Pedido de indemnização por danos em veículo automóvel – Buraco na berma - Rua da 
Soprem – Alegações em sede de audiência prévia - Indeferimento final 
24. Arrendatária do Café do Cineteatro Actor Álvaro – Vera Lúcia Freitas da Silva Fernandes 
– Pedido de redução da renda com contrapartida de execução de limpeza de espaços 
comuns do edifício – Inexistência/desconhecimento do contrato de arrendamento – 
Trespasse mercantil – Novo contrato de arrendamento 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

25. Concessão de exploração de estabelecimento de restauração e de bebidas - Centro 
Empresarial - Zona Industrial da Marinha Grande- Concurso público n.º 02/2019 Adjudicação 
26. Concessão de exploração de estabelecimento de bebidas - Centro Empresarial - Zona 
Industrial da Marinha Grande- Concurso público n.º 03/2019 Adjudicação 
27. Concessão de Exploração de Espaço Destino à Prestação de Serviços Desportivos na 
Área da Manutenção da Condição Física-Centro Empresarial-Zona Industrial da Marinha 
Grande - Concurso público n.º 04/2019 Adjudicação 
28. CP 15-2019- Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, 
Pedrulheira e Tojeira - Fase 2– Aprovação de trabalhos complementares e trabalhos a 
menos 
 
 
 

 

 
 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de intervir. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os que acompanham a 
reunião, e tendo em conta que remeteu a sua intervenção, passa-se a reproduzir o seu 
conteúdo. 
 
“1. Reitero o pedido de documentação: 
a) Na reunião do dia 31.01.2020 tinha solicitado cópia do Contrato ou Acordo com a 
Autoridade Tributária referente à cobrança das dívidas ao Município. 
b) Na mesma reunião de 31.01.2020: solicitei o ponto de situação da cobrança da dívida 
indicada no quadro objeto de apreciação do ponto 4. (Cumprimento do preceituado na 
alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual - 
Declaração de pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2019, 
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 15.º do mesmo diploma) referente à fase 
do processo de execução.” 
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2. Problemas apresentados pelos munícipes: 
 

Problema 1 

Neste mesmo prédio e referido no ponto anterior e no 2º andar (abaixo do que referi 
no ponto anterior) esquerdo, há vários anos que esta casa está desabitada 
(propriedade da CMMG destinada à habitação social), servindo para gozo de férias de 
quem a utiliza por 1 mês por ano. Sendo que quem lá vivia já não vive, tendo 2 filhas e 
um filho, todos com habitação própria em que o filho está a trabalhar e a viver no 
estrangeiro, mantendo a casa fechada a seu belo prazer, durante 11 meses por ano, 
fazendo ali o seu mês de férias. Um abuso que não se compreende ser permitido pela 
autarquia, sendo que estes deveriam ser penalizados por isto mesmo. Admito ser um 
caso para a secção jurídica avaliar e a autarquia (todos nós) ser compensada. Isto é 
bem fácil de ser comprovado até pelos gastos de água e electricidade. 
Agradeço que também me dêem vosso feedback sobre esta situação de como se 
propõe a proceder. 
Resposta Vereadora Célia: 1. Relativamente ao 2.ºesq. do Bloco 1 esta casa já não é 
usada pelo inquilino, uma vez no ano, como denuncia o Sr. Miguel, pois foi executado 
o despejo e tomada posse pelo município em 25/10/2019, encontrando-se o 
mesmo vago, pois necessita de intervenção. 
 
Problema 2 

Venho através deste meio denunciar abusos e maus tratos para com 
o património publico municipal má vizinhança, em concreto casa de habitação social 
da inquilino do Bloco 1, 3º andar da rua Professor Melo Vieira, 2430 Marinha 
Grande. Agradeço v\ feedback relativo a acções que ponderam tomar, sendo certo que 
nós todos os vizinhos rejeitamos pessoas desta índole, não sendo respeitadoras dos 
vizinhos e que não sabem conviver em sociedade, propondo melhores cuidados na 
avaliação dos candidatos a habitação social, sabendo todos nós que pessoas de que a 
necessitam da mesma forma tal qual ou mesmo em condições mais 
desagradáveis economicamente, não tendo oportunidade de ter 2 carros para seu uso 
privado, sendo um deles carro de marca Audi topo de gama, são sérios e 
respeitadores, o que não acontece com esta senhora e com quem  esta senhora vem 
decidindo viver, sendo mesmo muitos, praticamente ou mesmo em simultâneo, 
colocando pano na janela quando parece estar ocupada como sinal. Não é este tipo 
de gente que cá queremos. Agradecemos os moradores que actuem. 
Resposta Vereadora Célia: Relativamente ao 3º esq. do Bloco 1 este fogo foi 
atribuído em março de 2012. Alguns dos comportamentos denunciados são 
conhecidos, sendo esta uma situação que é acompanhada quer pelas técnicas do 
município, quer pela PSP. Face a alguns incumprimentos foi elaborada uma proposta 
de resolução de contrato, pelos serviços, em março, mas já se falava da pandemia e 
não foi dado seguimento à mesma. No final do mês de junho será feita nova avaliação 
da situação. 
  
Problema 3 

Venho através deste meio alertar e dar conhecimento de minha preocupação e dos 
vizinhos com uma vizinha idosa com cerca de 90 anos residente na Rua 
Professor Melo Vieira, bloco 1, 3º andar direito, 2430-069 Marinha Grande. Esta 
Senhora, sempre aqui viveu nesta casa pertença da CMMG no âmbito do plano 
residencial de ajuda social, entretanto o seu marido faleceu, sendo que ficou a viver 
sozinha com o seu filho de nome Aníbal, tendo outra filha que a visita. Pelo que se 
conhece, embora o seu filho tenha um longo historial de toxicodependência e ainda 
presente, os vizinhos nunca se aperceberam de desacatos, mal estar ou maus tratos, 
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sendo pessoa que vai mantendo bom ambiente com quase todos, tirando alguns dias 
que fica mais perturbado pelo consumo, ficando mais agressivo e aí leva-me a 
questionar o que dentro de portas se poderá passar, embora não existam 
evidencias do contrario a boas praticas de protecção da senhora. Valerá a pena a 
acção social aqui fazer o seu trabalho de inspecção. Preocupa-nos o facto desta 
senhora que é apenas vista à janela esporadicamente, já não vem há rua certamente 
há mais de 2 anos por viver num 3º andar e o prédio de escadas estreitas também não 
tem elevador. Sei que a Sra é apoiada por um centro de dia, não tendo a certeza se 
pela Associação Casal Galego. Tendo a perfeita consciência que fazer uma mudança 
de casa a uma senhora com uma idade tão avançada como a dela de uma casa de 
onde sempre viveu, poderá ser traumatizante e especialmente se esta não tiver essa 
vontade bem definida. Por isso mesmo, no passado recente questionei o seu filho 
Aníbal se não achava que seria melhor para a mãe e para ele, fazer mudança para um 
rés do chão, o que me disse que sim. Esta questão foi levantada por mim quando me 
apercebi já tarde que estavam no rés do chão direito no mesmo prédio e até no prédio 
ao lado com paredes meias, novos inquilinos (um casal) a ocupar apartamentos 
anteriormente vazios, onde estes novos inquilinos poderiam ir viver para o 3º andar e a 
senhora idosa para o rés do chão. 
 
Resposta Vereadora Célia: Quanto à situação referida no 2º email, inquilina do 3º 
direito, nunca foi manifestado esse interesse nem pela inquilina, nem pelos seus 
cuidadores. Nunca nos chegou qualquer pedido de transferência. Quanto ao casal que 
foi habitar esse rés-do-chão, são inquilinos, com problemas de saúde, vindos do bloco 
M (que brevemente irá entrar em requalificação). 

 
Neste âmbito questionei o seguinte: em relação ao problema 3 descrito, o mesmo remete-
nos para diversos problemas sociais associados a esta família (toxicodependência, 
isolamento social, velhice e dependência da Senhora em apreço e, suspeita, de 
maltrato/violência doméstica) o que não se consubstancia na resposta dada pela senhora 
vereadora.  Consideramos que há muito a fazer por esta família, devendo os serviços sociais 
do município diligenciarem rapidamente pela intervenção articulada com os parceiros sociais 
(saúde, segurança social, centro de respostas integradas, instituições particulares de 
solidariedade social). 
  
 

3. Questionámos ainda como é feito o acompanhamento das famílias que beneficiam 
de habitação social? Foi-nos referido que há um acompanhamento (não percebemos 
qual). 
  
4. Problema de rupturas de água 

Houve várias rupturas de água no concelho. Denúncias púbicas: Amieirinha, uma senhora 
com um bebé de 7 meses, etc…O que se passou? Houve mais alguma ruptura? 

  
5. Abertura do cemitério em Vieira de Leiria 

Qual o problema? 

  
6. Recebemos há pouco um email com informação sobre o Plano Operacional 
Municipal 2020 

Este documento ainda será objecto de aprovação por parte da assembleia municipal?” 
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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. Gostaria que fizéssemos um balanço do que deliberamos para apoio ao COVID 19, 
tal como fizemos na reunião passada: 

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.    Já foi entregue a verba aos bombeiros, que era para acrescentar numa 
adenda ao protocolo 
d.    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. 
e.    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. 
f. Linha MG Solidaria, para 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. 
g.    Quantas empresas já pediram a isenção de 50% nas águas? 
h.    Às associações sem fins lucrativos e IPPS como está a ser processado o 
pagamento das despesas fixas com eletricidade, comunicações e gás. 

  
2. Qual o plano que tem a Sra. Presidente para retomar a normalidade aqui na Câmara? 
Que serviços, em que condições, qual o horário? 
  
3. E como estamos da abertura dos mercados, que a Sra Presidente ficou de nos 
informar do contacto que iria fazer com a autoridade de saúde e depois pôr em 
prática? Quais as condições e os horários? 
  
4. Sobre os comerciantes, o governo tomou medidas para ajudar até 80%. 

• Quando chegará esse apoio aos comerciantes? 

• É necessário ajudá-los a interpretar a lei e indicar-lhes como deverão fazer. 
Qual o gabinete na Câmara onde poderão bater à porta? 

• Os comerciantes estiveram fechados 7 semanas, alguns abriram hoje (há 
outros que já não abriram). Necessitam duma ajuda da Autarquia. Para esta 
fase de arranque proponho que a Câmara os ajude, distribuindo pelos 
comerciantes produtos de higiene (máscaras, luvas, gel de lavar as mãos, 
etc). Das 39.000 máscaras que vieram da CIMRL não haverá algumas que 
possamos disponibilizar. 

• Sugiro que se faça este procedimento através da ACIMG, e que se inteirem 
dos problemas com que neste momento também deve estar a passar a 
associação, pois não tem recebido cotizações nem feito formação. 

 
 5. Situação das pessoas que estavam a trabalhar nas AAAF e CAF? 
 
 6. Mail do SCM:  Ponto de situação do processo?”. 
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A Sr.ª Vereadora Lara Lino cumprimentou todos os que acompanham esta reunião e 
referiu o seguinte: 
 

• Também trazia algumas das questões abordadas pela Vereadora Ana e pelo 
Vereador Aurélio. 

• Quer valorizar as comemorações de abril e agradecer que as propostas da CDU 
tenham sido incluídas no programa do 25 de Abril. 

• Saudar e louvar a Assembleia Municipal pela sessão solene, que foi muito digna e 
realizada em condições de segurança. Esteve presente e cumpriu o seu dever de 
representar todos os que não puderam estar presentes e que sentem abril/74. 

• Pretende saber o ponto de situação do COVID-19: se as medidas são necessárias, 
se não há falta de material. Tinham sido aprovadas com a permissão de que se não 
fossem necessárias seriam avaliadas. Gostaria de saber qual o acompanhamento 
que está a ser feito. 

• Qual o ponto de situação dos tablets. O gabinete de informação é o gabinete que 
funciona bem na CMMG, ao fazer sair para o exterior informação que não 
corresponde à verdade. Divulga para o exterior o que não é a realidade, dizer que foi 
aprovado, mas ainda não tem aplicação no terreno. Já assim tinha sido com os 
desfibrilhadores. Entende que o gabinete de informação deve acompanhar a 
implementação das medidas no terreno. 

• AAAF’s e CAF’s e as pessoas que não estão a receber – em 27 de abril saiu 
informação de que essas pessoas iriam receber. Quer saber quando vão receber e 
se é célere. Há famílias que só vivem deste rendimento. 

• Também não percebe porque o cemitério de Vieira de Leiria não abriu. 

• Questionou se os trabalhadores da CMMG ainda estão em teletrabalho e quando 
vão regressar ao ativo. 

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

• Também se congratula com as comemorações do 25 de Abril e o facto de a Câmara 
ter acolhido as sugestões da CDU. Também esteve presente na sessão da 
Assembleia Municipal, foi realizada em segurança e esteve com orgulho a 
representar os munícipes. 

• É urgente abrir os mercados. O da Vieira não percebe porquê. O da Marinha Grande 
até percebe, mas quer saber o que tem vindo a ser feito para a abertura. A Sr.ª 
Presidente ficou de lhe enviar documentação da Autoridade de Saúde e não lhe 
chegou. Quer saber o que está a ser feito. 

• Entende que o balanço deveria ser semanal, porque também fazem parte do 
executivo, e não pode ser só de 15 em 15 dias, nas reuniões de Câmara. 

• Águas – na Av. ª Infante D. Henrique, de que falou na última reunião. O problema já 
foi resolvido?  
Mas há outros pontos na cidade onde a água está castanha e urge resolver. 

• Sobre as AAAF’s e CAF’s – analisou o processo que a Vereadora Célia lhe enviou e 
acha inadmissível que ainda ao dia de hoje haja pessoas a passar necessidade. 

• A CDU tinha sugerido que esta reunião já fosse presencial, foi marcada por esta via 
sem que lhes tenha sido dada qualquer explicação. Quer saber porquê, até porque a 
Câmara deveria dar o exemplo, agora que terminou o estado de emergência. 
Lamenta que não tenha havido resposta. 
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• Ainda obre as AAAF’s e CAF’s, e tal como tinha sugerido, entende que elas 
poderiam ter continuado em teletrabalho, porque apesar de haver uma pandemia o 
serviço poderia ter continuado a ser prestado. A Câmara andou uma série de 
semanas a “patinar” e até o Governo fez informação sobre esta situação. 
Sr.ª Presidente, quando se quer há soluções, é preciso é haver vontade política! 
O que quer é que continuem a prestar o trabalho, que se lhes pague, e até com 
retroativos, e que se aceite as suas sugestões. 

• Perguntou quando é que os serviços da CMMG vão ser retomados. 

• Como está a ser feita a monitorização no terreno da ação social, assim como 
também se tem visto nas redes sociais a falta de material de proteção. 
Em propaganda a CMMG está no topo! 
Não é só anunciar as medidas, há que atuar no terreno, porque quem está a fazê-lo 
no terreno são as associações. Não adianta altas parangonas, porque na prática as 
pessoas não têm os tablets, só nos outdoors. 
Quer deixar uma nota de lamento por esta forma de atuar da CMMG! 
 
 

A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores do executivo permanente, para 
responderem, e pediu, se não houver todas as respostas, para que os Srs. Vereadores 
remetam um e-mail daquilo que não viram clarificado para depois responder. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e respondeu o seguinte: 
 

• Deixou um beijinho para todas as mães, dado que ontem foi o Dia da Mãe. 

• Em relação às questões do Sr. Próspero, referiu que respondeu com as informações 
que tinha no fim de semana, e hoje procurou mais informações. 
Em relação à primeira questão, a casa já está desabitada. 
Sobre as rendas em atraso e barulhos, isso já está a ser tratado, e tem documentos 
que poderá facultar. 
Sobre a senhora idosa, ela é acompanhada pela Associação S. Silvestre e também 
pela filha, que vai lá todos os dias.  
Vive lá desde 1974, não quer sair, mas vão voltar a falar com ela. 
A informação que deu ao Sr. Próspero está correta. Uma senhora foi transferida para 
um r/c, e a outra também faz sentido que esteja no r/c porque usa uma botija de 
oxigénio. Isto são tudo situações que são acompanhadas pelas técnicas da Câmara 
e também pela Associação S. Silvestre e pela filha. 

• Todos os pedidos da linha solidária, desde o seu início, estão respondidos, e são de 
diversa índole (medicamentos, alimentos, deslocações ao Centro de Saúde). 
Explicou como são encaminhados os pedidos de refeições e de cabazes de 
alimentos por parte da Câmara para as associações. É coordenado pela Segurança 
Social. 

• AAAF’s e CAF’s – há a questão social, mas também a questão jurídica do contrato. 
Foi pedido um parecer a um gabinete externo.  

• No dia 17 houve uma reunião do Secretário de Estado com as empresas que 
prestam estes serviços e foi-lhes dito que não havia apoio, e os trabalhadores foram 
para lay off. 
Depois, a 24 de abril, houve uma nota do Secretário de Estado a dizer que as 
empresas deveriam apresentar um plano de intervenção para o 3.º período, para 
serem apoiadas. 
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A Câmara enviou esse pedido para a nossa empresa e ainda não recebeu o plano. 
Também ainda aguarda o parecer jurídico.  
A Sr.ª Presidente tem mais informações que com certeza irá dar. 

 
Seguiu-se uma troca de palavras com a Sr.ª Vereadora Alexandra e com a Sr.ª Vereadora 
Lara. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra continuou a responder o seguinte: 
 

• Tablets – não foi fácil encontrar a empresa. Esta disse que iria entregar no dia 29 de 
abril, não conseguiram, e agora espera que os entreguem até dia 7 de maio. 
Da parte da Câmara todo o processo foi célere, não se podia acelerar mais. Já 
enviou o e-mail com a informação da empresa, em que acredita. 

• Há uma reunião da Rede Social quinta-feira, para se articular entre todas as 
entidades as respostas a dar a todas as situações. 

• Linha solidária – 50 pedidos. 

• Apoio sénior com refeições cozinhadas. 

• Bolsa de 50 voluntários. 

• As refeições dos escalões A e B têm subido, já vão em mais de 2.000 refeições 
desde 16 de março. 

• Matrículas – há um formulário que a Câmara disponibilizou aos Agrupamentos e que 
estes têm intenção de disponibilizar às famílias no dia 1 de junho. 

• A equipa multidisciplinar do PCIS está a trabalhar com os Agrupamentos, a dar apoio 
psicológico e na utilização dos meios tecnológicos, quer às famílias quer às 
assistentes operacionais. 

• Os espetáculos da “Cultura em casa” têm tido muita adesão. 

• Os museus também têm atividades, e espera lançar em breve a App do museu 
virtual. 

• Os regulamentos estão em discussão pública, por 30 dias úteis, entre 19 e 22 de 
maio. Se for necessário poder-se-á decidir prorrogar os prazos. Até à data já há 
contributos. 
Esclareceu ainda o Sr. Vereador Aurélio, informando que foi enviada uma cópia 
destes regulamentos às associações. 

 
A Sr.ª Presidente deu os parabéns à Sr.ª Vereadora Célia e a toda a equipa que está a 
acompanhar a Câmara nas diversas áreas, e agradeceu toda a colaboração. 
De seguida deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Caetano. 
 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano cumprimentou todos os que acompanham esta reunião 
e referiu o seguinte: 
 

• Fica feliz que estejam todos de boa saúde e que a nossa região não tenha sido 
afetada pela situação. Na região a zona mais afetada tem sido Pombal, para quem 
deixa a sua solidariedade. 

• Águas castanhas – é uma situação recorrente, mais agravada este fim de semana, 
tal como aconteceu com roturas no primeiro fim de semana de confinamento, que 
tem a ver com o maior consumo. Acontece com frequência, daí a preocupação na 
renovação das redes de águas, especialmente quando se intervém na rede de 
saneamento.  
Em abril a Câmara manteve todo o serviço nesta área, apesar do confinamento. 
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• Foi aprovada uma intervenção no furo de abastecimento da Estação (JK2), para 
tornar mais eficaz a rede de águas. São pequenas intervenções que vão contribuir 
para o melhoramento da rede de águas. 

• Também em abril foram adjudicadas outras obras: Biblioteca Municipal, balcão do 
IRN, wc’s da Praia da Vieira, projeto do saneamento das Trutas. 

• Obras em curso: saneamento de Picassinos – fase 2, Zona Industrial, Cantina da 
Embra.  
Na 3.ª semana de abril arrancaram as pavimentações em diversas zonas. As obras 
não pararam. 

• Obras particulares: também não pararam, o número de processos está perto do 
normal, até têm vindo a aumentar. Os serviços adaptaram-se e estão a dar resposta 
de forma aceitável, não só para particulares, mas também para empresas, com 
grandes projetos, como é o caso da Santos Barosa e de uma grande superfície 
comercial. 
Não pode aceitar quando dizem que todos os trabalhadores estão de férias, não é 
verdade, estão a “dar o litro”. 

• A rede de saneamento de Vieira de Leiria está a andar, para ficar quase a 100%. 
Também se seguirá depois a Rua do Sol, para contentamento do Sr. Agostinho. 
Brevemente também virá à reunião o projeto da rotunda do Atrium e da Rua 
Professor Virgílio Morais. 

• Projeto da nova piscina municipal – há tempos falaram sobre o projeto, ficaram 
algumas dúvidas, ficou de recolher informação, que já a tem, e durante o dia de 
amanhã vai enviar para todos, para que analisem, e assim poderem avançar com o 
projeto e a construção da piscina.  
A dúvida era a profundidade, que pensa estar ultrapassada com esta proposta que 
vai enviar. 

• Em abril também se continuou a trabalhar na revisão do PDM, que também vai 
enviar para todos durante esta semana, para que possam depois analisar em 
conjunto. 
Pensa que se está a regressar à normalidade, embora num tempo “anormal”. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
 

• Agradeceu a informação do Sr. Vereador sobre o trabalho desenvolvido, daí ter 
agradecido a todos os trabalhadores da autarquia. 

• Propõe que os serviços da CMMG abram gradualmente, já com início a 11 de maio. 
Estão a adaptar-se às novas circunstâncias e vai analisar a situação com os Chefes 
de Divisão. 
Os trabalhadores da DQV têm continuado a prestar o serviço de forma física, assim 
como a Proteção Civil. 

• As máscaras da CIMRL estão a ser distribuídas pela área da saúde: IPSS’s, lares, 
associações. 

• 379 pessoas com testes laboratoriais, onde se incluem bombeiros, e todos foram 
negativos. 

• Houve uma reunião sobre abertura das praias, com muitos presidentes de câmara e 
com a APA, sobre os procedimentos a adotar para a abertura da época balnear, cuja 
data se mantém, e está a ser feito um manual por parte da APA, que representa 
todas as participações das entidades que têm competências nesta área. 

• Na modificação há um valor para adquirir máscaras e viseiras para a população. É 
um procedimento que irá decorrer. 
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• AAAF’s e CAF’s – no dia 27 de abril saiu informação, falou com o Ministro da 
Educação sobre este problema. Ele encaminhou-a para a Secretária de Estado e 
depois falou com a Diretora da DGEst.E. É uma situação que a todos preocupa, mas 
que é preciso clarificar. 
Uma coisa é a autarquia ter os seus trabalhadores a receber o seu vencimento, outra 
é a Câmara ter um contrato com uma empresa, e por isso é preciso ter cuidado, daí 
ter entabulado todos os contactos que a Sr.ª Vereadora enumerou, aguardando para 
amanhã um esclarecimento jurídico sobre a situação. 

• Também vai enviar a proposta de revisão ao orçamento, com a inclusão do saldo de 
gerência, para os Srs. Vereadores analisarem e darem as suas sugestões, para 
depois agendar a Assembleia Municipal com o Sr. Presidente. 

• Tal como com os lares, também tem a preocupação das creches. Como é que vão 
abrir e como serão feitos os testes aos seus funcionários. 

• A Sr.ª Vereadora não referiu, mas ela agendou uma reunião do CLAS, para se 
concertar o apoio. 

• A Cruz Vermelha também está no terreno, a apoiar com cabazes. Também os 
Rotários têm experiência nesta área. 

• A criação do Fundo de Emergência Social poderá vir a ser discutido e colocado na 
próxima revisão. 

• O Plano de Emergência Municipal já foi aprovado no órgão próprio, por isso não tem 
de ir à Assembleia Municipal. 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que ele é aprovado, são recolhidos os 
pareceres nas entidades externas e depois regressa e vai à Assembleia Municipal. 
A Sr.ª Presidente disse que não é assim. O Plano está aprovado e não tem de ir à 
Assembleia Municipal. 
 

• A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro questionou a informação da Sr.ª Presidente, 
quando disse que são as máscaras da CIMRL que estão a ser distribuídas. 
A Sr.ª Presidente confirmou e disse que qualquer material, assim que chega é logo 
distribuído. 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira perguntou se já foram distribuídas as 35.000 
máscaras. 
A Sr.ª Presidente disse que não tem aqui o relatório, mas essas são máscaras 
cirúrgicas, de utilização nos lares e IPSS’s. 
 

• Esclareceu que os 75.000€ a atribuir vão ser incluídos na próxima revisão ao 
orçamento, tal como já tinha informado na reunião anterior. 

 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho insistiu na resposta à questão da reunião 
presencial. 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira fez uma pergunta concreta: já demos o apoio aos 
Bombeiros? 

 

• A Sr.ª Presidente respondeu que ainda não se deu, porque teve a informação de 
que a verba tem de ser dada no âmbito do COVID. Tem de se aguardar, até porque 
o Governo tem vindo a legislar no sentido de autorizar aquilo que antes não era 
permitido. 
Os Bombeiros também a informaram que terão dificuldades em justificar o apoio no 
âmbito do COVID. Têm de se dar passos certos e precisos para que não haja 
problemas, nem para a Câmara nem para os Bombeiros. Vai aguardar pelas 
indicações do Governo, porque até agora só foi aprovado o apoio para reforço de 
tesouraria, mas isso já a Câmara fez. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que a Sr.ª Presidente disse que os 
Bombeiros estavam com dificuldades, por não terem verbas dos serviços que 
prestam, e por isso a adenda ao protocolo, sem que precisem de mais documentos. 
Vamos avançar nesse sentido. 
A Sr.ª Presidente disse que sabe que eles neste momento não estão com 
dificuldades porque a Câmara pagou-lhes já todo o apoio. Daí estar a aguardar. 
 

• A Sr.ª Vereadora Alexandra sugeriu no WhatsApp a realização desta reunião 
presencialmente. Também viu a resposta dos Srs. Vereadores do MpM. 

•  Analisou, e o que lhe pareceu é que hoje ainda não tinha condições para realizar a 
reunião presencial. Mas esteve na reunião da Assembleia Municipal. Pois esteve. Foi 
uma reunião marcada pelo Sr. Presidente, que respeita, e esteve, com os devidos 
distanciamentos. 
Ora, a reunião de Câmara é diferente, e estão-se a preparar os serviços da Câmara 
para a sua abertura, e os Srs. Vereadores receberam todos os documentos 
necessários.  
Entende que tem de se ver como vai ser preparada a sala de reuniões, tem de se 
fazer com calma, e não é falta de consideração pela Sr. ª Vereadora.  
 
 

A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro pediu para intervir. 
 

A Sr.ª Presidente chamou a atenção para as regras das intervenções. 
 

A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que queria partilhar os seus fundamentos para 
não querer uma reunião presencial, e gostava de discutir o assunto. 
 

A Sr.ª Presidente disse que se está num período de pergunta/resposta, e não está em 
causa um período de debate, que sugeriu seja feito no fim da reunião. 
 

A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que não compreende que estejam 
trabalhadores da Câmara no terreno e a Sr.ª Presidente não queira fazer uma reunião da 
Câmara Municipal presencial. O Regimento diz que estas reuniões têm intervenção do 
público, e neste momento não se está a cumprir a lei. Até porque há mais salas para fazer as 
reuniões. 
Quer deixar claro que as Vereadoras da CDU se opõem terminantemente à continuação das 
reuniões por videoconferência, com a ressalva do direito legal da Vereadora Ana Monteiro. 
 
A Sr.ª Presidente chamou a atenção para o tempo que o período de antes da ordem do dia 
já leva. 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que há assuntos abordados nesta reunião que ainda 
não foram respondidos: mercados e SCM. 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 

• Mercados – está a ser preparada uma plataforma, e os espaços estão a ser limpos e 
desinfetados, com vista a poderem ser abertos no próximo fim de semana. Aguarda 
uma informação, que ainda não tem, daí não querer ainda abordar o assunto. 

• SCM, assim como o SOM, também vão estar previstos no documento da revisão ao 
orçamento, para depois ir à Assembleia Municipal e assim o processo poder 
avançar. 
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A Sr.ª Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia, interrompendo de 
seguida a reunião, para um breve intervalo, das 16:40 horas às 17:05 horas.  
 
 

  

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

1. Aprovação da ata n.º 2, da reunião ordinária do dia 27 de janeiro de 2020 
 
270 - Presente a ata n.º 2, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 27 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. 
 
 
2. Aprovação da ata n.º 3, da reunião extraordinária do dia 31 de janeiro de 2020, com 
continuação no dia 04 de fevereiro de 2020  
 
271 - Presente a ata n.º 3, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
31 de janeiro de 2020, com continuação no dia 04 de fevereiro 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. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 
3. Resumo de Tesouraria do dia 27 de abril de 2020 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia vinte e sete de abril de dois mil 
e vinte, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”:  
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14.073.540,75€ (catorze milhões, setenta e três mil, quinhentos e quarenta euros e setenta e 
cinco cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
4. 8.ª modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
 
A Sr.ª Presidente explicou o documento aqui presente, que foi alterado relativamente ao que 
foi distribuído inicialmente, uma vez que teve de ser reforçada a verba dos trabalhos 
complementares da cantina da Embra. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Tenho aqui uma dúvida: 
Relativamente à Proposta da DAM-RH “Aquisição de material diverso (Equipamentos de 
Proteção Individual e higienização, como máscaras e viseiras e álcool gel em garrafão, etc.) 
no âmbito do combate ao COVID-19 tendo em vista o regresso da população do concelho da 
Marinha Grande à sua vida ativa e realização de testes a utentes de lares” tenho aqui 
algumas dúvidas. A que se refere: 
            a) vestuário e artigos pessoais (destina-se a profissionais externos, internos, utentes) 
            b) material de consumo clínico (termómetros) 
            c) trabalhos especializados????? 

Considero inaceitável que esteja a ser feita uma divulgação da distribuição de uns kit’s 
(máscaras e viseiras) e este órgão ainda não tenha aprovado o respectivo enquadramento 
orçamental ou será que o material já foi adquirido? Se assim foi é muito grave. Não tenho 
condições de votar o ponto se não for confirmado que o procedimento da contratação pública 
só se iniciará depois desta deliberação. 
  
Mais, solicito que me seja dado conhecimento dos atos praticados (documentação 
processual desde a requisição ao ato final da contratação) no âmbito da contratação pública 
inerentes ao enquadramento orçamental objecto de apreciação deste ponto 4. “8.ª 
modificação aos Documentos Previsionais de 2020”. 
  
A Sr.ª Presidente informou que o reforço de verba para adquirir material de proteção tem a 
ver com o facto de ser cada vez mais caro e também para a eventualidade de ainda poder vir 
a fazer falta. É material para os serviços da Câmara e também para dar.  
Os trabalhos especializados são mais testes e material clínico, e é para dar. 
Em relação aos kit’s para distribuir à população, esclareceu que ainda não se fez a 
contratação, só estão a fazer as inscrições para ver qual será o número a adquirir, porque a 
verba que tem no âmbito do COVID são só 20.000€. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que se trata de uma questão de cordialidade 
institucional. 
 
A Sr.ª Presidente disse não ter mais a dizer, e efetivamente a informação não devia ter 
avançado. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho pediu a palavra e lembrou que já há um mês tinha 
sugerido que a Câmara tomasse esta medida e que pusesse até as costureiras locais a fazer 
máscaras comunitárias, tanto mais que a partir de hoje o seu uso é obrigatório. Mas aqui, 
como noutros casos, a Câmara também está atrasada. 
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A Sr.ª Presidente disse que não é justo o que a Sr.ª Vereadora diz. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que isto é o que sente. Tomam as medidas 
sempre atrasadas em relação a outros concelhos. 
Também foi surpreendida com esta informação, que considera uma vergonha! Não podem 
anunciar o que ainda não foi aprovado no órgão. Não pode ser. Foi assim com os 
desfibrilhadores, com tablets e agora com os kit’s.  
A Sr.ª Presidente não pode só dizer que lamenta ou então não manda nada! Na sua 
perspetiva isto não é correto, mas respeita que na da Sr.ª Presidente seja. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que ainda não se está em procedimento, e que esta inscrição é só 
para fazer o levantamento das necessidades, até porque há muitos munícipes que já terão 
as viseiras, por trabalharem em fábricas. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho perguntou para que é que as pessoas se estão a 
inscrever. 
 
A Sr.ª Presidente disse que é para a seguir se fazer a aquisição.  
Não vê que cause qualquer problema na aprovação de uma modificação ao orçamento a 
informação para uma inscrição, para se saber o número a adquirir. 
Entende que não faz qualquer sentido esta discussão, porque não foi feita qualquer 
aquisição. E também não percebe que estejam todos tão ofendidos quando todos concordam 
com esta aquisição. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que não faz sentido que a Presidente da Câmara assine 
este comunicado a dizer que vai adquirir, depois diz que é para fazer uma inscrição para 
saber quantos vão ser necessários, e agora está-se a aprovar uma verba na modificação que 
não sabemos se é a necessária. 
 
A Sr.ª Presidente voltou a explicar o objetivo do comunicado e a verba para a aquisição. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino referiu que a única utilidade que vê neste comunicado é o facto 
de hoje já ser obrigatório o uso de máscara, até porque esta publicação já teve muitas 
partilhas. 
 
A Sr.ª Presidente explicou que as pessoas se inscrevem no formulário e depois recebem um 
e-mail quando for para receber o kit, que espera ser feito esta semana. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro questionou se se consegue cumprir com a 
contratação pública neste prazo, e deixou claro que irá pedir este processo. 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
272 - Presente proposta da 8.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
7.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2020 no valor de 120.879,00 euros nos 
reforços e de 120.879,00 euros nas anulações. 
5.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2020 no valor de 33.164,00 
euros nos reforços e de 33.164,00 euros nas anulações. 
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5.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2020 no valor de 70.000,00 euros 
nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 
8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na sua 
redação atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 
 
Considerando que o art.º 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela 
Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações do Plano 
Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões, e que o mesmo 
conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual constam as despesas 
com as atividades mais relevantes da gestão autárquica. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 8.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de alteração, 5.ª Alteração 
ao Plano Plurianual de Investimentos e a 5.ª Alteração ao Plano de Atividades 
Municipais para 2020, nos termos da alínea d), do nº 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.            
 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
5. Req.º nº 2037/19, datado de 10/12/2019 - Proc.º n.º 441/19, datado de 10/12/2019 - 
Imobiliária Ponto Novo, S.A. 
 
273 - Presente requerimento n.º 2037/19, datado de 2019/12/10, constante do processo 
camarário n.º 441/19, em nome de Imobiliária Ponto Novo, S.A., com o NIPC 503537292, 
com sede em rua da Índia, n.º 15, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
referente ao pedido de licenciamento da obra de "Construção de um moradia unifamiliar e 
muros de vedação", a incidir sobre um prédio urbano sito na rua do Lamarão, lugar de 
Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o n.º 11081 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
n.º 9719, com a área de 4.110m2. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/04/27, 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 arqutetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de "Construção de um moradia unifamiliar e muros de 
vedação", a incidir sobre um prédio urbano sito na rua do Lamarão, lugar de Ordem,  



 

Página 18 de 42 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 04/05/2020. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Marinha Grande sob o n.º 11081 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 
9719, com a área de 4.110m2, com o número de processo 441/19, com data de entrada 
em 2019/12/10, em nome de Imobiliária Ponto Novo, S.A., com o NIPC 503537292, com 
sede em rua da Índia, n.º 15, lugar de Ordem, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
com o condiciobnalismo da realização de todos os trabalhos necessários à correta 
execução da obra, nomeadamente um passeio na estrema do prédio confinante com a 
rua do Lamarão, em blocos de betão com as dimensões de 0,10mx0,20mx0,06m, após 
execução da camada de base em tout-venant com 0,15m de espessura. O lancil deverá 
ser em betão pré-fabricado com uma largura de 0,15m e na zona das entradas deverá 
ser utilizado lancil de rampa com 0,40m de largura e lancil lateral com cantos de 
acabamento. 
 
Mais delibera informar a sociedade requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do 
art. 20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
6. Req.º nº 1998/19, datado de 03/12/2019 - Proc.º n.º 434/19, datado de 03/12/2019 - 
Mara Susana Gaspar Silva 
 
274 - Presente requerimento n.º 1998/19, datado de 2019/12/03, constante do processo 
camarário n.º 434/19, em nome de Mara Susana Gaspar Silva, com o NIF 217755054, com 
residência em rua do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, n.º 31, lugar de 
Figueiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da 
obra de "Construção de um anexo para garagem e arrumos", a incidir sobre um prédio 
urbano sito na rua do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, lugar de Figueiras, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Marinha Grande sob o n.º 4063 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 20558-P, 
com a área de 1.062,00m2. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/04/28, 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 um anexo para garagem e arrumos", a 
incidir sobre um prédio urbano sito na rua do Grupo Desportivo e Recreativo das 
Figueiras, lugar de Figueiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 4063 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 20558-P, com a área de 1.062,00m2, com o número de 
processo 434/19, com data de entrada em 2019/12/03, em nome de Mara Susana 
Gaspar Silva, com o NIF 217755054, com residência em rua do Grupo Desportivo e 
Recreativo das Figueiras, n.º 31, lugar de Figueiras, freguesia e concelho de Marinha 
Grande. 
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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 necessários ao licenciamento 
da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da aprovação 
do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
7. Req.º nº 1820/19, datado de 04/11/2019 - Proc.º n.º 405/19, datado de 04/11/2019 - 
Inadinvest - Investimentos, Lda 
 
275 - Presente pedido com o registo n.º 1820/19, datado de 04/11/2019, relativo a ampliação 
de um edifício existente, destinado a armazéns, sito na rua da Machinha, Moita, no prédio 
registado na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 548 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 651, da freguesia da Moita e concelho da Marinha Grande, 
com a construção de duas unidades destinadas a comércio, serviços, armazém e indústria, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 405/19, com data de entrada de 04/11/2019, 
apresentado por Inadinvest - Investimentos, Lda, com o NIPC 509 405 207, com sede na 
Estrada Nacional, N.º 242, Carreira d’Água, freguesia de Marrazes e Barosa e concelho de 
Leiria, a solicitar a aprovação do projeto de arquitetura; 
 
Presente informação técnica, datada de 27/04/2020, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura apresentado em condições de ser aprovado; 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
pedido de licenciamento relativo a ampliação de um edifício existente, destinado a 
armazéns, sito na rua da Machinha, Moita, no prédio registado na Conservatória do 
Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 548 e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo n.º 651, da freguesia da Moita e concelho da Marinha Grande, com a construção 
de duas unidades destinadas a comércio, serviços, armazém e indústria, a que se 
reporta o processo de licenciamento n.º 405/19, com data de entrada de 04/11/2019, 
apresentado por Inadinvest - Investimentos, Lda., com o NIPC 509 405 207, com sede 
na Estrada Nacional, N.º 242, Carreira d’Água, freguesia de Marrazes e Barosa e 
concelho de Leiria, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. - Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projectos 

de especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE; 
2. - Executar a totalidade dos trabalhos necessários à correta conclusão da obra, 

nomeadamente passeio ao longo da frente do terreno, de acordo com o disposto no 
projeto e com as indicações a prestar no local pelos serviços responsáveis do 
Município. 

 
Mais delibera informar o requerente que a operação urbanística em causa se integra 
no âmbito das operações com impacto urbanístico relevante, estabelecidas na alínea 
b) e na  alínea c) 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 
com uso comercial ou de serviços, com uma área de construção superior a 500,00 m2, 
e uso industrial, localizado fora de zona industrial com plano de pormenor eficaz, com  
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uma área de construção total superior a 1.000 m2, sendo devido o pagamento da 
correspondente Taxa de Urbanização, devida pela realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas urbanísticas, nos termos do artigo 122º e seguintes do mesmo 
regulamento, e da compensação pela não cedência de espaços verdes e de 
equipamento de utilização coletiva, de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 44º do 
RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
8. Req.º nº 1818/19, datado de 04/11/2019 - Proc.º n.º 404/19, datado de 04/11/2019 - 
Jorge Manuel Pratas Ferreira 
 
276 - Presente pedido com o registo n.º 1818/19, datado de 04/11/2019, relativo a 
ampliação, com a construção de duas unidades destinadas a comércio, serviços, armazém e 
indústria, de um edifício existente, destinado a armazéns, sito na rua da Machinha, Moita, no 
prédio registado na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 548 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 651, da freguesia da Moita e concelho da Marinha 
Grande, a que se reporta o processo de licenciamento n.º 404/19, com data de entrada de 
04/11/2019, apresentado por Jorge Manuel Pratas Ferreira, com o NIF 118 025 953, com 
residência na travessa dos Olhinhos - Casal do Pilha, n.º 175, freguesia de Milagres e 
concelho de Leiria, a solicitar a aprovação do projeto de arquitetura; 
 
Presente informação técnica, datada de 28/04/2020, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura apresentado em condições de ser aprovado; 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o 
pedido de licenciamento relativo a ampliação, com a construção de duas unidades 
destinadas a comércio, serviços, armazém e indústria, de um edifício existente, 
destinado a armazéns, sito na rua da Machinha, Moita, no prédio registado na 
Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o n.º 548 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo n.º 651, da freguesia da Moita e concelho da Marinha Grande, a 
que se reporta o processo de licenciamento n.º 404/19, com data de entrada de 
04/11/2019, apresentado por Jorge Manuel Pratas Ferreira, com o NIF 118 025 953, com 
residência na travessa dos Olhinhos - Casal do Pilha, n.º 175, freguesia de Milagres e 
concelho de Leiria, com os seguintes condicionalismos: 
 
1. - Apresentar, no prazo de seis meses a contar da data da notificação, os projetos 
de especialidade aplicáveis, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE; 
2. - Executar a totalidade dos trabalhos necessários à correta conclusão da obra, 

nomeadamente passeio ao longo da frente do terreno, de acordo com o disposto no 
projeto e com as indicações a prestar no local pelos serviços responsáveis do 
Município. 

 
Mais delibera informar o requerente que a operação urbanística em causa se integra 
no âmbito das operações com impacto urbanístico relevante, estabelecidas na alínea 
b) e na  alínea c) 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 
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com uso comercial ou de serviços, com uma área de construção superior a 500,00 m2, 
e uso industrial, localizado fora de zona industrial com plano de pormenor eficaz, com 
uma área de construção total superior a 1.000 m2, sendo devido o pagamento da 
correspondente Taxa de Urbanização, devida pela realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas urbanísticas, nos termos do artigo 122º e seguintes do mesmo 
regulamento, e da compensação pela não cedência de espaços verdes e de 
equipamento de utilização coletiva, de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 44º do 
RJUE. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
9. Req.º nº 2021/19, datado de 06/12/2019 - Proc.º n.º 440/19, datado de 06/12/2019 - 
Liseta Henriques da Silva Roldão – Cabeça de Casal da Herança de 
 
277 - Presente requerimento n.º 2021/19, datado de 2019/12/06, constante do processo 
camarário n.º 440/19, em nome de Liseta Henriques da Silva Roldão – Cabeça de Casal 
da Herança de, com o NIF 745795706, apresentado por Paulo Jorge da Silva Roldão, com 
o NIF 179250183, com residência em rua da Fonte Velha, n.º 39, lugar de Embra, freguesia 
e concelho de Marinha Grande, na qualidade de cabeça de casal, referente ao pedido de 
licenciamento da obra de "Construção de um muro de vedação", a incidir sobre um prédio 
urbano sito no gaveto da Avenida Eng. Arala Pinto com a Avenida 1.º de Maio, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o n.º 18526 e inscrito na matriz predial urbana sob os artigos números 3256, 
5224 e 6696. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2020/04/27, 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. 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o pedido de licenciamento da obra de "Construção 
de um muro de vedação", a incidir sobre um prédio urbano sito no gaveto da Avenida 
Eng. Arala Pinto com a Avenida 1.º de Maio, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o n.º 18526 e 
inscrito na matriz predial urbana sob os artigos números 3256, 5224 e 6696, com o 
número de processo 440/19, com data de entrada em 2019/12/06, em nome de Liseta 
Henriques da Silva Roldão – Cabeça de Casal da Herança de, com o NIF 745795706, 
apresentado por Paulo Jorge da Silva Roldão, com o NIF 179250183, com residência 
em rua da Fonte Velha, n.º 39, lugar de Embra, freguesia e concelho de Marinha 
Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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10. Req.º nº 452/20, datado de 16/04/2020 - Proc.º n.º 110/20, datado de 16/14/2020 - 
Fernando Manuel Alves Amaral 
 
A Sr.ª Presidente declarou-se impedida na votação deste processo, pelo que, nos 
termos legais, foi substituída pelo Sr. Vice-Presidente. 
 
 
278 - Presente pedido com o registo n.º 452/20, datado de 16/04/2020, relativo a construção 
de Apoio de Praia Completo com estabelecimento de restauração e bebidas, na unidade 
balnear 09 do plano de praia da Praia Velha, em S. Pedro de Moel, a que se reporta o 
processo de licenciamento n.º 110/20, com data de entrada de 16/04/2020, apresentado por 
Fernando Manuel Alves Amaral, com o NIF 180 588 036, residente em Restaurante Pai 
dos Frangos, Av do Farol, Praia Velha 2430-502 S. Pedro de Moel, freguesia e concelho da 
Marinha Grande; 
 
Presente parecer favorável n.º S066804-201911-ARHCTR.DRHL ARHC.DRHL.00088.2019, 
datado de 14/11/2019, emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA); 
 
Presente informação técnica, datada de 20/04/2020, que atesta encontrar-se o projeto de 
arquitetura devidamente elaborado e em condições de ser aprovado. 
 
Presente informação técnica, datada de 21/04/2020, que atesta encontrarem-se os projetos 
de especialidade apresentados em condições de serem aceites. 
 
Presente informação técnica, datada de 21/04/2020, que atesta encontrar-se o processo em 
condições de ser deferido. 
 
Após a análise do pedido, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de licenciamento relativo a 
construção de Apoio de Praia Completo com estabelecimento de restauração e 
bebidas, na unidade balnear 09 do plano de praia da Praia Velha, em S. Pedro de Moel, 
a que se reporta o processo de licenciamento n.º 110/20, com data de entrada de 
16/04/2020, apresentado por Fernando Manuel Alves Amaral, com o NIF 180 588 036, 
residente em Restaurante Pai dos Frangos, Av do Farol, Praia Velha 2430-502 S. Pedro 
de Moel, freguesia e concelho da Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
 
1 - Deverá cumprir os condicionalismos expressos no parecer da APA, constantes no 
parecer dessa entidade com o n.º S066804-201911-ARHCTR.DRHL 
ARHC.DRHL.00088.2019, datado de 14/11/2019 
2 - 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. 
3 - Nos termos do artigo 80.º-A do mesmo diploma legal deverá, até 5 dias antes do 
início dos trabalhos, informar a câmara municipal dessa intenção, comunicando 
também a identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos 
mesmos, ficando esta obrigada à execução exata dos projetos e ao respeito pelas 
condições do licenciamento. 
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4 – Deve assegurar a gestão de resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo 
com o constante no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. Para o efeito, deverá 
efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de resíduos 
de construção e demolição, nos termos do disposto na alínea f) do art. 11.º do referido 
diploma, de acordo com o modelo constante no seu Anexo II. 
5 – Nos termos do artigo 94.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização 
do Município da Marinha Grande, as obras nas praias do concelho são suspensas do 
dia 1 de julho até 31 de agosto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
11. Req.º nº 453/20, datado de 16/04/2020 - Proc.º n.º 110/20, datado de 16/04/2020 - 
Fernando Manuel Alves Amaral 
 
A Sr.ª Presidente declarou-se impedida na votação deste processo, pelo que, nos 
termos legais, foi substituída pelo Sr. Vice-Presidente. 
 
 
279 - Presente requerimento com o registo de entrada com o n.º 453/20,apresentado por 
Fernando Manuel Alves Amaral, residente na Rua Álvaro Duarte, n.º 11, lugar de Embra, 
freguesia e concelho da Marinha Grande, em que é solicitada a redução ou isenção das 
taxas municipais devidas pelo licenciamento da ampliação de um apoio de praia, na Praia 
Velha sita em S. Pedro Moel, da mesma Freguesia e Concelho, ao abrigo da alínea g) do n.º 
3 do artigo 119.º do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização do Município da 
Marinha Grande. 
 
Considerando que: 

1. Fernando Manuel Alves Amaral, residente na Rua Álvaro Duarte, n.º 11, lugar de 
Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande, solicitou  a redução ou isenção das 
taxas municipais devidas pelo licenciamento da ampliação de um apoio de praia, na 
Praia Velha sita em S. Pedro Moel, da mesma Freguesia e Concelho, ao abrigo da 
alínea g) do n.º 3 do artigo 119.º do Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização do Município da Marinha Grande (RMEUMMG); 

2. Para tal invocou que, para além do interesse público e turístico do referido apoio, 
assegurará a limpeza e vigilância da praia na época balnear, o bem estar dos 
banhistas e o apoio dos transeuntes, através de um posto de socorro devidamente 
equipado; 

3. A alínea g) do nº 3 do artigo 119.º do RMEUMMG preceitua que pode haver lugar à 
isenção do pagamento de taxas ou à sua redução em 50%, pela realização de 
operações urbanísticas no caso de unidades hoteleiras ou outras de interesse 
turístico assim reconhecidas; 

4. Os apoios de praia são incontestavelmente construções que se destinam a servir a 
população que frequentam as praias do concelho; 

5. Num período de incerteza económica, provocado pela pandemia da doença COVID-
19, todos as atividades económicas que, pelas suas características, possam 
promover o turismo no concelho são inegavelmente de interesse público, como é o 
caso, 

 
Nessa medida, por estarem preenchidos os pressupostos regulamentares vertidos na 
norma citada, esta Câmara Municipal delibera, ao abrigo da norma regulamentar 
citada, isentar o requerente do pagamento das taxas devidas pelo licenciamento da  
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ampliação do dito apoio de praia que, de acordo com informação técnica dos serviços 
de urbanismo da Divisão de Gestão do Território de 27-04-2020, totalizam o valor de 
1.086,42€ (mil e oitenta e seis euros e quarenta e dois cêntimos). 
 
Mais delibera mandar restituir ao requerente o montante de 230,00€ (duzentos e trinta 
euros), correspondente ao valor das taxas já pagas pela guia de receita n.º 
2020/02/2634, de 16/04/2020. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
12. Req.º nº 1301/19, datado de 31/07/2019 - Proc.º n.º 273/19, datado de 31/07/2019 - 
Jesus Francisco Varela – Cabeça de Casal da Herança de 
 
280 - Presente requerimento n.º 1301/19, datado de 2019/07/31, constante do processo 
camarário n.º 273/19, em nome de Jesus Francisco Varela – Cabeça de Casal da Herança 
de, com o NIF 746004842, apresentado por Sílvia Maria Custódia Varela, na qualidade de 
Cabeça de Casal, com o NIF 192314521, com residência em rua Quinta da Areia, n.º 60, 
freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, relativo ao pedido de 
licenciamento da “Legalização da alteração e ampliação de habitação unifamiliar, anexos e 
muros de vedação" existentes, a incidir sobre um prédio urbano sito na rua da Indústria, n.º 
82, lugar de Casal das Raposas, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 4285 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 2249, com uma área total de 1.265,00m2. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2020/04/15, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, nomeadamente por não apresentar o Plano de Acessibilidades 
que represente a rede de espaços e equipamentos acessíveis bem como soluções de 
detalhe métrico, técnico e construtivo, esclarecendo as soluções adotadas em matéria de 
acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade condicionada, previsto no n.º 5 art. 3.º 
do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08, apesar do requerente justificar a sua não 
apresentação, com o facto das alterações realizadas na moradia a legalizar, terem sido 
executadas em data anterior à entrada em vigor daquele diploma, sem contudo anexar 
comprovativo da data da sua realização. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da “Legalização da alteração e ampliação 
de habitação unifamiliar, anexos e muros de vedação" existentes, a incidir sobre um 
prédio urbano sito na rua da Indústria, n.º 82, lugar de Casal das Raposas, freguesia de 
Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 4285 e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo n.º 2249, com uma área total de 1.265,00m2, com o número de processo 
273/19, datado de 2019/07/31, bem como do parecer técnico datado de 2020/04/15, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
NOTIFICAR o requerente, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do 
Procedimento Administrativo – CPA, para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA 
PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da 
pretensão, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, 
nomeadamente por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente  
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por não instruir o pedido com o Plano de Acessibilidades que apresente a rede de 
espaços e equipamentos acessíveis bem como soluções de detalhe métrico, técnico e 
construtivo, esclarecendo as soluções adotadas em matéria de acessibilidade a 
pessoas com deficiência e mobilidade condicionada, previsto no n.º 5 art. 3.º do 
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08. 
 
Mais delibera informar o requerente que, numa eventual reformulação da proposta, 
deverá tem em atenção os seguintes pontos: 
 
1. Esclarecimento quanto à indicação em memória descritiva e justificativa, da 
legalização de todos os muros de vedação existentes no prédio objeto da operação 
urbanística pretendida, visto os mesmos se encontrarem indicados na peça gráfica 
com a designação “IMPLANTAÇÃO”, desenho n.º “02” como “Muros de vedação já 
aprovados – Proc. 201/2016)”. 
2. É apresentado apenas o desenho do muro de vedação confinante com a via pública, 
cumprindo as condições referidas no art. 18.º do Regulamento Municipal da Edificação 
e Urbanização do Município da Marinha Grande. Confirmando-se a legalização dos 
restantes muros de vedação existentes nas demais estremas do prédio, deverá 
apresentar os necessários desenhos contendo as respetivas alturas e características 
desses muros de vedação. 
3. Apresentação de Plano de Acessibilidades que apresente a rede de espaços e 
equipamentos acessíveis bem como soluções de detalhe métrico, técnico e 
construtivo, esclarecendo as soluções adotadas em matéria de acessibilidade a 
pessoas com deficiência e mobilidade condicionada, previsto no n.º 5 art. 3.º do 
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
13. Req.º nº1100/19, datado de 26/06/2019 - Proc.º n.º 225/19, datado de 26/06/2019 - 
Fernando de Sousa Carvalho - Cabeça de Casal da Herança de 
 
281 - Presente requerimento n.º 1100/19, datado de 2019/06/26, constante do processo 
camarário n.º 225/19, em nome de Fernando de Sousa Carvalho - Cabeça de Casal da 
Herança de, com o NIF 708830820, apresentado por Carlos Fernando Esperança dos 
Reis Carvalho, na qualidade de Cabeça de Casal, com residência em rua Miguel Torga, n.º 
39, lugar de Várzea, freguesia e concelho de Marinha Grande, relativo ao pedido de 
licenciamento da “Alteração e legalização de habitação e muro” existente, a incidir sobre um 
prédio urbano sito no lugar de Várzea, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 7792 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo n.º 5028, com uma área total de 84,10m2. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2020/04/15, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, nomeadamente: 
 
1. O n.º 8 do art. 5.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, 
nomeadamente ao apresentar uma área bruta de construção de 53,28m2, superior à área 
bruta de construção máxima permitida de 50,46m2, resultando num índice de construção 
bruto de 0,634, superior ao índice de construção bruto máximo permitido de 0,6. 
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2. O art. 18.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da 
Marinha Grande, ao propor a construção de muro de vedação com uma altura compreendida 
entre 1,60m e 1,65m, superior à altura máxima permitida de 1,50m. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da “Alteração e legalização de habitação e 
muro” existente, a incidir sobre um prédio urbano sito no lugar de Várzea, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 7792 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 5028, 
com uma área total de 84,10m2, com o número de processo 225/19, datado de 
2019/06/26, bem como do parecer técnico datado de 2020/04/15, a Câmara Municipal 
delibera: 
 
NOTIFICAR o requerente, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do 
Procedimento Administrativo – CPA, para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA 
PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da 
pretensão, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, 
nomeadamente por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, 
designadamente: 
1. O n.º 8 do art. 5.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, 
nomeadamente ao apresentar uma área bruta de construção de 53,28m2, superior à 
área bruta de construção máxima permitida de 50,46m2, resultando num índice de 
construção bruto de 0,634, superior ao índice de construção bruto máximo permitido 
de 0,6. 
2. O art. 18.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da 
Marinha Grande, ao propor a construção de muro de vedação com uma altura 
compreendida entre 1,60m e 1,65m, superior à altura máxima permitida de 1,50m. 
 
Mais delibera informar o requerente que, numa eventual reformulação da proposta, 
deverá tem em atenção os seguintes pontos: 
1. A escada de acesso ao sótão indicada "a legalizar" deverá ser indicada "a demolir", 
por forma a que a área de implantação/construção da edificação não exceda a área de 
implantação/construção permitida. 
2. A Ficha de Segurança Contra Incêndio deverá ser corrigida relativamente à área 
bruta de construção, visto a área de construção indicada (84,10m2) corresponder à 
área do prédio. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
14. Req.º nº 2145/19, datado de 30/12/2019 - Proc.º n.º 778/2019, datado de 30/12/2019 – 
Josué Jerónimo Inês 
 
282 - Presente requerimento n.º 2145/19, datado de 30/12/2019, pelo qual é solicitada a 
emissão de certidão comprovativa de que o edifício sito na rua do Repouso, n.º 74 a 80, 
Casal Galego, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, no prédio misto descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 4535, inscrito na matriz 
urbana da Marinha Grande sob os artigos n.º 13125, 13949 e 15606 e na Matriz predial 
rústica sob o n.º 5987, a que corresponde o processo de licenciamento n.º 36/11, de 
02/02/2011, aprovado em reunião de Câmara de 11 de abril de 2012 e o alvará de 
autorização de utilização n.º 8/14, emitido a 30/01/2014, satisfaz os requisitos legais para a  
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sua constituição em regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no n.º 3 do art. 
66.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03. 
 
Presente parecer técnico datado de 15/04/2020, que atesta estarem preenchidos os 
requisitos legais necessários à sujeição do edifício ao Regime de Propriedade Horizontal. 
 
Após análise da pretensão, considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara delibera DEFERIR E MANDAR EMITIR a certidão requerida, para que o edifício 
possa ser submetido ao Regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no 
art. 1414.º e seguintes do Capítulo VI (Propriedade horizontal) do Código Civil em 
vigor.” 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
15. Req.º nº 1294/19, datado de 30/07/2019 - Proc.º n.º 271/19, datado de 30/07/2019 – 
Maria Regina Gil Marques 
 
283 - Presente requerimento n.º 1294/19, datado de 2019/07/30, constante do processo 
camarário n.º 271/19, 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 9341 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 6859, 
com a área de 1.146,00m2, localizado na rua da Serração, lugar de Guarda Nova, 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 2020/03/03, 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 2020/03/03, 
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. 
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DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

 
 
16. “Requalificação da EB Guilherme Stephens - Marinha Grande - Concurso Público 
nº 16/2017” – Aprovação da conta final 
 
284 - Presente conta final da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA EB GUILHERME 
STEPHENS - MARINHA GRANDE”, adjudicada por deliberação de Câmara, de dezassete de 
agosto de 2017, à firma “VALEIXA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA”. 
 
Presente informação da DQV, que se dá por integralmente reproduzida, que propõe a 
aprovação da Conta Final da Empreitada, por a mesma conter os elementos indicados no 
artigo 400.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art. 401º 
do Código dos Contratos Públicos, delibera aprovar a Conta Final da empreitada de 
“REQUALIFICAÇÃO DA EB GUILHERME STEPHENS - MARINHA GRANDE”, em que é 
cocontratante a firma “VALEIXA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA”. 
 
Mais delibera notificar o empreiteiro da Conta Final da empreitada que, nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 401º do CCP, deverá proceder à sua assinatura ou 
discordando da mesma, apresentar reclamação fundamentada, no prazo de quinze 
dias a contar da data da notificação. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
17. “Requalificação e eficiência energética da Piscina Municipal de Vieira de Leiria - CP 
n.º 06/2018” – Aprovação da revisão de preços. 
 
285 - Presente informação da DQV com a ref.ª JJ – 04.2020, de 23 de abril, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se propõe a aprovação da revisão de preços da 
empreitada de “REQUALIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA PISCINA 
MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA”, adjudicada por deliberação de Câmara, de dois de 
abril de 2018, à firma “SGCOIN, S.A.”. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, do art. 382º, 
n.º 1, do Código dos Contratos Públicos e do Decreto – Lei N.º 6/04, de 6 de janeiro, 
no âmbito da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA 
PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA”, realizada pela firma “SGCOIN, S.A.”, 
delibera aprovar a revisão de preços dos trabalhos do contrato inicial, no valor de 
823,10 € (oitocentos e vinte e três euros e dez cêntimos), a que acresce IVA à taxa 
legal em vigor, e dos trabalhos imprevistos a preços contratuais, no valor de 41,43€ 
(quarenta e um euros e quarenta e três cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em 
vigor, perfazendo o valor total de 864,53 € (oitocentos e sessenta e quatro euros e 
cinquenta e três cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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18. “Requalificação e eficiência energética da Piscina Municipal de Vieira de Leiria - CP 
n.º 06/2018” – Ratificação da suspensão dos trabalhos. 
 
286 - Presente informação da DQV, com a ref.ª JJ-03/2020, de 24 de abril, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a ratificação da suspensão da obra de 
“REQUALIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE 
LEIRIA”. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços, delibera 
ratificar a suspensão da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA DA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA”, em que é cocontratante 
a firma SGCOIN, SA, por um período de 34 dias, com efeitos a partir do dia 1 de 
novembro de 2018, ao abrigo do disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, cláusula 8ª do Caderno de Encargos e artigo 297º, alínea a), do 
Código dos Contratos Públicos, por “impossibilidade temporária de cumprimento do 
contrato, designadamente em virtude de mora do contraente público na entrega ou na 
disponibilização de meios ou bens necessários à respetiva execução”. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
19. “Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande - CP n.º 12/2018” – 

Suspensão dos trabalhos 
 
287 - Presente informação da DQV, com a ref.ª LF-2020/03, de 24 de abril, que se dá por 
integralmente reproduzida, propondo a suspensão da execução das prestações objeto da 
obra de “REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE”, sustentada 
na “falta de condições de segurança”, em virtude de parte da obra ter sido ocupada com um 
serviço de apoio ao Covid-19. 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 
365º, alínea a), do Código dos Contratos Públicos, no âmbito da empreitada de 
“REMODELAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MARINHA GRANDE”, em que é 
cocontratante a firma “CANAS - Engenharia e Construção, SA”, delibera aprovar a 
suspensão total da obra, por um período estimado de 60 dias, com efeitos a partir de 1 
de abril de 2020, por “falta de condições de segurança”, em virtude de parte da obra 
ter sido ocupada com um serviço de apoio ao Covid-19. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  
 
 

20. Apreciação de candidaturas apresentadas relativas ao apoio à natalidade e à 
família no concelho da Marinha Grande entre os dias 1 de outubro e 31 de dezembro 
de 2019 e processos sujeitos a audiência prévia 
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288 - Presente informação n.º I/523/2020 datada de 28 de fevereiro de 2020 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, dando conta da apreciação de 27 (vinte e sete) processos 
de candidatura, conforme estabelece o Regulamento de Apoio à Natalidade e à Família no 
Concelho da Marinha Grande, publicado no Diário da República, 2º série, nº 207 de 26 de 
outubro de 2018. 
 
Considerando que foram analisados 27 (vinte e sete) processos de candidatura no âmbito 
do Regulamento de Apoio à Natalidade e à Família no Concelho da Marinha Grande, 
publicado no Diário da República, 2º série, nº 207 de 26 de outubro de 2018, conforme 
estabelece o nº 1 do artigo 4º do citado Regulamento, com registo de entrada entre o dia 1 
de outubro e 31 de dezembro de 2019, relativos ao 4º trimestre de 2019. 
 
Considerando que foram ainda analisados 2 (dois) processos de candidatura (aos quais foi 
realizada audiência prévia de acordo com o preceituado no nº 1 e no nº 2 do artigo 121º do 
Código do Procedimento Administrativo publicado em 7 de janeiro de 2015 e deliberação de 
Câmara Municipal de 15 de julho de 2019 e deliberação de Câmara Municipal de 25 de 
novembro de 2019, respetivamente), uma vez que existia intenção de indeferimento dos 
processos. 
 
Considerando que dos 27 (vinte e sete) processos que deram entrada ao abrigo da alínea a) 
ou b) do n. 3 do artigo 4º do citado regulamento, 23 (vinte e três) processos de candidatura 
cumprem as condições de atribuição do incentivo consagradas nas alíneas a) a f), do artigo 
5.º do Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha 
Grande, designadamente as candidaturas constantes e identificadas no Anexo A; 
 
Considerando que dos 27 (vinte e sete) processos que deram entrada, ao abrigo da alínea 
a) ou b) do  nº 3 do artigo 4º do citado Regulamento, 4 (quatro) candidaturas, não cumprem 
cumulativamente com todas as condições previstas nas alíneas a) a f) do artigo nº 5 do 
Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família, devendo ser realizada a audiência 
prévia aos interessados, com vista à comunicação da intenção de indeferimento, de acordo 
com o preceituado no nº 1 e no nº 2 do artigo 121º do Código do Procedimento 
Administrativo publicado em 7 de janeiro de 2015, designadamente as candidaturas 
constantes e identificadas no Anexo B; 
 
Considerando que a atribuição e pagamento do incentivo ao primeiro progenitor requerente 
identificado no Anexo A foi calculado com base nas alíneas a) a c) do nº 1 do artigo 6.º do 
Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha Grande; 
 
Considerando que em 2 (dois) processos que deram entrada ao abrigo da alínea a) do n.3 
do artigo 4º do citado regulamento, e que foram sujeitos a audiência prévia, conforme 
deliberação de Câmara de 15 de julho de 2019 e deliberação de Câmara de 25 de novembro 
de 2019, respetivamente), em ambos os processos os requerentes não apresentaram 
pronúncia quanto à intenção de indeferimento, e os processos não cumprem 
cumulativamente com todas as condições previstas nas alíneas a) a f) do artigo nº 5 do 
Regulamento de apoio à Natalidade e Apoio à família, designadamente as candidaturas 
identificadas no Anexo C; 
 
Deste modo e atendendo a que:  
a) Os processos originais a que se refere a informação se encontram na Divisão de 

Desenvolvimento da Cidadania, com a respetiva documentação; 
b) A dotação financeira necessária está prevista na Ação 2018/A/88. 
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A Câmara Municipal analisou a presente informação e delibera: 
 

a) Ao abrigo da alínea v) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação atual, e de acordo com o disposto no artigo 10.º do 
Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família no Concelho da Marinha 
Grande, publicado no Diário da República, 2º série, nº 207 de 26 de outubro de 
2018, deferir 23 (vinte e três) candidaturas, mencionadas nesta deliberação, 
constantes nos documentos em anexo -  Anexo A; 

b) A atribuição e pagamento do incentivo à natalidade ao primeiro progenitor 
requerente, nos processos identificados, calculado com base nas alíneas a) a 
c) do nº 1 do artigo 6.º do Regulamento de Apoio à Natalidade e Apoio à Família 
no Concelho da Marinha Grande, designadamente os constantes no Anexo A; 

c) A realização de audiência prévia de acordo com o preceituado nº 1 e no nº 2 do 
artigo 121º do Código do Procedimento Administrativo publicado em 7 de 
janeiro de 2015, pelas razões supra indicadas e existindo intenção de 
indeferimento, designadamente às 4 (quatro) candidaturas constantes no 
Anexo B;  

d) O indeferimento de 2 (duas) candidaturas, mencionadas nesta deliberação, por 
não cumprirem as condições de atribuição do incentivo consagradas nas 
alíneas a) a f) do artigo nº 5 do Regulamento de apoio à Natalidade e Apoio à 
Família, designadamente as candidaturas identificadas no Anexo C; 

e) Definir as datas limite de entrega dos documentos comprovativos de despesa, 
a saber: 

 

Data limite de entrega de documentos para a 1.ª 
Tranche 

Até 30/06/2020 

Data limite de entrega de documentos para a 2.ª 
Tranche 

Até 30/09/2020 

 
Mais delibera que a não apresentação dos referidos documentos dentro dos prazos 
estabelecidos, determina a caducidade automática da presente deliberação para os 
requerentes em incumprimento. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 
  
21. Medidas excecionais no âmbito do combate à pandemia do Covid 19- Equipamento 
informático - Ensino à distância - Alunos do 1.º ciclo sem acesso à internet - 
Aprovação de minuta de contrato de comodato a estabelecer com os Agrupamentos 
de Escolas do Município 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Porque se adquiriram tablets e não computadores portáteis, que teriam outras 
potencialidades para a utilização das escolas e dos alunos? Por exemplo uma entrada USB 
ou uma saída para impressora. 
Quem definiu as características técnicas necessárias para os tablets? 
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A aquisição foi feita por ajuste por convite. A empresa que ganhou comprometeu-se a 
entregar os 200 tablets na passada terça-feira. Não o fez e informou que está a tentar que 
sejam entregues até dia 7. 
O ensino à distância começou dia 20/4, vamos ter pelo menos três semanas que uma grande 
quantidade de alunos não teve aulas.” 
  
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que se optou por tablets por serem de mais fácil 
manuseamento e por acordo dos Agrupamentos. Foram comprados 44 computadores, para 
entregar um equipamento novo por cada sala. 
Em relação à entrega só pode informar que tem aqui a garantia da empresa de que os vão 
entregar esta semana. 
 
A Sr.ª Presidente explicou também o atraso na entrega dos 210 do processo da CIMRL, 
que será feita até meados de maio. 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
289 - Presente informação n.º I/753/2020, de 28 de abril de 2020 da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, dando conta da conclusão do procedimento de contratação 
e da necessidade de procedermos à distribuição dos 200 equipamentos informáticos 
(tablets), para garantir o ensino à distância dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, bem 
como da necessidade de elaborar um protocolo de cedência de equipamentos informáticos 
aos 3 agrupamentos de Escola do Concelho. 
 
Considerando foi efetuado um levantamento junto dos alunos do concelho que frequentam o 
1.º Ciclo do Ensino Básico, apurando-se que no concelho existem cerca de 200 alunos que 
não possuem os equipamentos informáticos necessários para garantir o ensino à distância; 
 
Considerando que os municípios possuem atribuições na área da educação, conforme 
estipulado na alínea d) n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação 
atual; 
 
Considerando que compete aos municípios assegurar o apoio adequado ao exercício de 
competências por parte do estado nos termos da alínea bbb) n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro, na redação atual; 
 
Considerando que está em causa garantir igualmente o direito à educação, sendo por isso 
importante dotar todos alunos com equipamentos tecnológicos que permitam o acesso de 
todos ao ensino à distância; 
 
Considerando que importa prevenir o insucesso escolar que poderia ser provocado por 
interrupção do acompanhamento dos alunos em maior risco; 
 
Considerando que importa capacitar os alunos em situação de maior vulnerabilidade social e 
de exclusão digital, para metodologias de ensino à distância; 
 
Considerando que se trata de uma medida que necessita de uma implementação célebre e 
a curto prazo, uma vez que o 3.º período já teve início no passado dia 14 de abril; 
 
Considerando que a distribuição dos equipamentos deverá ser proporcional ao número de 
alunos que frequentam o 1.º ciclo de ensino básico, da seguinte forma: 
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- Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, total de 601 alunos, 92 tablets 
atribuídos; 
- Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, total de 521 alunos, 80 tablets 
atribuídos; 
- Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, total de 179 alunos, 28 tablets atribuídos; 
 
Considerando que o instrumento jurídico mais adequado aos objetivos pretendidos e à 
prossecução dos fins públicos do Município é o contrato de comodato. 
 
Considerando por último a minuta de contrato de comodato a celebrar com os agrupamento 
de escolas da Marinha Grande Nascente, da Marinha Grande Poente e de Vieira de Leiria, 
que tem por objeto a cedência temporária, em regime de comodato, de equipamento 
informático (tablets) que se destinam à utilização, preferencialmente, por alunos do 1.º ciclo 
do ensino básico, previamente identificados pelos agrupamentos, que não disponham de 
equipamento informático, necessário e imprescindível ao acompanhamento e à sua 
participação nas atividades letivas não presenciais, nos termos determinados pelo Decreto-
Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, sendo vedada a sua utilização para outros fins. 
 
A Câmara Municipal depois de analisar os referidos documentos, concordando com 
os mesmos, no uso da competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, delibera aprovar a minuta do contrato de comodato, 
em anexo, a estabelecer com os seguintes agrupamentos de escolas: 
- Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente,  
- Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente; 
- Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria. 
 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 
22. Pedido de indemnização - Danos em caldeira de aquecimento – Reparação de 
rotura na rede pública de abastecimento de água – Rua do Futuro, Casal Galego - 
Audiência prévia. 
 
 
Seguidamente a Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro colocou as seguintes questões: 
“Relativamente a este ponto tenho uma dúvida prévia. Em que data ocorreu a ruptura, a 
20.02.2020 (cf. referido na informação técnica) ou a 26.02.2020 (data da ruptura)? 

No âmbito das suas responsabilidades e competências, a Câmara Municipal cumpriu todos 
os deveres e todos os procedimentos técnicos tendentes a evitar quaisquer incidentes e 
problemas no abastecimento de água da Rua do Futuro e das demais Ruas afetadas, em 
Casal Galego, realizando as reparações necessárias, realizando as intervenções de fundo da 
conduta do abastecimento público? 

A técnica, na sua informação, centrou a sua fundamentação em factos ilícitos e culposos e 
nós entendemos que a fundamentação se poderá centrar na responsabilidade inerente ao 
risco porque para nós, face ao número de vezes em que ocorrem ruturas, é altamente  
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previsível que elas aconteçam e há um risco provável de rebentamento de água e 
consequentes danos que advêm desta situação para os privados. 
Face ao exposto, solicitamos que o processo em apreço, aquando da remissão do mesmo 
para decisão final do órgão (decorrida a audiência dos interessados), venha acompanhado 
de informação que comprove que os deveres que legalmente são atribuídos ao Município em 
matéria de gestão, conservação e vigilância da rede de abastecimento de água municipal, no 
caso em apreço, se encontram cumpridos.” 
  
A Sr.ª Presidente disse que percebe o ponto de vista da Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro, 
mas entende que a apreciação jurídica está correta. 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano disse que embora não tenha aqui informação, o que pode 
dizer é que esta rua é relativamente recente e que as infraestruturas não são antigas. 
 

O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Mais um caso em que não está em causa o parecer jurídico, que me parece bem 
fundamentado, mas a questão moral e se quisermos a questão política. 
Ficou provado que houve uma rotura de água na rua deste munícipe. 
Assume-se que após a reparação pode a água ficar turva por aparecimento de manganês e 
ferro 

Havendo estas partículas ferrosas é natural que fiquem nos filtros das máquinas de lavar ou 
das caldeiras de aquecimento e que estas deixem de trabalhar, necessitando da intervenção 
de técnico especializado, como foi o caso. 
Parece-me da mais elementar justiça que a Câmara, como pessoa de bem, assumisse a 
responsabilidade, pois o Cliente que nos paga a água, ficou prejudicado com o mau serviço 
que lhe prestamos, e isso é inequívoco, apresentando fotos do filtro e a fatura da reparação”. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu, ainda em relação a este processo, que 
gostaria de ter conhecimento do relatório de fiscalização da manutenção da conduta desta 
rua. 
 
A Sr.ª Presidente informou que esteve a falar com a técnica que apreciou o processo, e 
aquilo que está em causa é aprovar a audiência prévia, para que o munícipe venha ao 
processo alegar, para que ela disponha de mais dados para poder fazer outra informação. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que, independentemente do parecer técnico, 
no qual não quer interferir, gostaria de solicitar o seguinte: 
“Conforme acordado na reunião de Câmara de hoje, venho pelo presente, solicitar que o 
processo em apreço, aquando da remissão do mesmo para decisão final do órgão (decorrida 
a audiência dos interessados), venha acompanhado de informação que comprove que os 
deveres que legalmente são atribuídos ao Município em matéria de gestão, conservação e 
vigilância da rede de abastecimento de água municipal, no caso em apreço, se encontram 
cumpridos.”  
 
A Sr.ª Presidente pediu à Sr.ª Vereadora que lhe envie este pedido por e-mail. 
 
 
Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
290 - Presente requerimento apresentado via e-mail em 26-02-2020, de Marco Paulo Paour 
Gomes, com registo de entrada E/2583/2020, no qual requer o ressarcimento do valor da 
reparação dos danos que alega terem sido causados na sua caldeira de aquecimento pelas  
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lamas que correram na canalização, após a reparação de rotura da rede de abastecimento 
de água, ocorrido no dia 26 de fevereiro de 2020. 
 
Presente informação da DQV-Divisão de Qualidade de Vida que analisou o pedido e se 
pronunciou sobre o mesmo e sobre as anomalias reportadas. 
 
Presente informação jurídica n.º I/707/2020, de 15-04-2020, na qual se apreciaram os factos 
invocados e as provas produzidas, e se conclui que: 
“…não se encontram verificados todos os pressupostos da responsabilidade civil 
extracontratual por incumprimento dos deveres de vigilância ou violação de normas e 
procedimentos técnicos aplicáveis aos trabalhos realizados pela Autarquia, que fariam 
impender sobre o Município da Marinha Grande o dever de indemnizar o requerente – não se 
provou o pressuposto da existência de um facto ilícito, por ação ou omissão, imputável ao 
município e não se provou a existência do dano e do nexo de causalidade esse dano e o 
facto ilícito (inexistente)” propondo, por isso, o indeferimento do pedido. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da citada informação n.º I/707/2020, que fica anexa à presente ata e 
que aqui se dá para todos os legais efeitos por integralmente reproduzida, delibera 
notificar o requerente, Marco Paulo Paour Gomes, em cumprimento e para os efeitos 
do disposto nos artigos 121.º e 122.º do CPA-Código do Procedimento Administrativo, 
de que é sua intenção indeferir o pedido de indemnização, no valor de 81,27€, nos 
termos do disposto nos artigos 7.º, n.º 1 e 9.º, n.º 1, da Lei n.º 67/2007, de 31 de 
dezembro, na sua versão mais atual, concedendo o prazo de 10 dias úteis para o 
mesmo dizer, por escrito, o que se lhe oferecer sobre o assunto. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
23. Pedido de indemnização por danos em veículo automóvel – Buraco na berma - Rua 
da Soprem – Alegações em sede de audiência prévia - Indeferimento final 
 
291 - Presente requerimento apresentado em 01-04-2019, por Carlos Manuel Galo Morgado, 
com registo de entrada E/3449/2019, no qual requereu o ressarcimento de danos causados 
no seu veículo automóvel, por um buraco existente na berma da estrada da Rua da Soprem, 
em direção à Avª. da Liberdade, por onde circulava no dia 26-03-2019, pelas 21H00. 
 
Presente participação da Polícia de Segurança Pública a relatar os factos que lhe foram 
descritos, na Esquadra, pelo lesado e a descrever o buraco e as condições do local. 
 
Presente a informação produzida internamente pelos serviços da DQV, intervenientes no 
processo. 
 
Presente Informação jurídica n.º I/441/2020-FO, de 21-02-2020, na qual se apreciam os 
factos invocados, as provas produzidas e o direito aplicável ao caso e se conclui pela não 
verificação cumulativa de todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 
subjetiva (das pessoas coletivas públicas no domínio dos atos de gestão pública): não se 
verificou o pressuposto da existência de um facto ilícito, por ação ou omissão nem se 
verificou o pressuposto da culpa do Município no evento causador dos danos do requerente. 
 
Presente deliberação desta Câmara Municipal de 09-03-2020, que aprovou o projeto de 
indeferimento do pedido indemnizatório e determinou a realização de audiência prévia do 
requerente. 
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Presente notificação efetuada ao requerente por ofício S/666/2020, remetido via e-mail em 
23-03-2020 e recebido nesse mesmo dia pelo mesmo. 
 
Presentes alegações apresentadas, tempestivamente, em 29-03-2020. 
 
Presente informação jurídica n.º I/696/2020, de 08-04-2020, que apreciou as alegações e 
conclui que das alegações do lesado não resultaram quaisquer factos novos que, de forma 
sustentada e inequívoca permitam alterar o projeto de decisão de indeferimento no valor total 
de 319,01€, apresentado por Carlos Manuel Galo Morgado. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes da primeira informação n.º I/441/2020-FO, e com a apreciação das 
alegações  efetuada pela informação I/696/2020-FO, a qual se dá aqui e para os legais 
efeitos, como integralmente reproduzida e que fica anexa à ata, delibera indeferir o 
pedido de indemnização apresentado por Carlos Manuel Galo Morgado, em virtude de 
não se mostrarem verificados todos os pressupostos da responsabilidade civil 
extracontratual, designadamente o pressuposto da existência de uma conduta ilícita e 
culposa do Município, nos termos dos artigos 9.º e 10.º do Regime a Responsabilidade 
Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 
67/2007, de 17 de Julho. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
24. Arrendatária do Café do Cineteatro Actor Álvaro – Vera Lúcia Freitas da Silva 
Fernandes – Pedido de redução da renda com contrapartida de execução de limpeza 
de espaços comuns do edifício – Inexistência/desconhecimento do contrato de 
arrendamento – Trespasse mercantil – Novo contrato de arrendamento 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu o seguinte: 
“Talvez tenha havido algum equívoco interpretativo nas questões que colocámos por parte 
dos serviços. Ora vejamos: 
1 - Sobre a necessidade de haver ou não um concurso, dado tratar-se de um espaço público 
e uma vez que não há um contrato de arrendamento 

Se é referido que há um contrato mas na verdade ninguém o encontra (facto) é legítimo 
perguntar-se se é necessário ou não fazer um procedimento concursal para que se garanta 
toda a transparência e legalidade no processo. Há um contrato porque o pagamento da 
renda se torna um indicador de uma relação contratual mas não há termos escrito e 
aprovado por órgão que lhe confiram esse formato. A informação técnica ora produzida veio 
dar nota de que, a celebrar-se um contrato só poderá ser com a requerente, fazendo um 
aprofundamento dos termos justificativos desta opção face ao já informado no processo. 
2 - Saber como é que o espaço foi adjudicado à atual arrendatária. Por ajuste direto? 

A informação clarifica o histórico com elementos adicionais aos referidos na informação 
anterior.  
3 - A falta de uniformização de critérios na apreciação de processos de igual natureza (ex.: 
Cafetaria d'Arte). 
A informação técnica veio assumir que o Município não tem qualquer outra situação análoga 
a esta, o que importa para o processo. 
  
Pelo exposto, parece-nos que foi de todo pertinente solicitar esclarecimentos adicionais ao 
processo para que não sejamos levados a partir de premissas erradas por desconhecimento 
de um histórico ao qual não temos acesso. Por vezes a factualidade exposta não é assim tão 
factual.” 
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A Sr.ª Presidente informou que quando a CMMG adquiriu o edifício, em 1996, já o fez com 
esse ónus, já havia um contrato com essa pessoa. 
  
 

Seguidamente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
292 - Presente requerimento de Vera Lúcia Freitas da Silva Fernandes, apresentado via e-
mail em 15-07-2019, com registo de entrada E/8086/2019,  no qual requereu, na qualidade 
de arrendatária do Café do Cineteatro Actor Álvaro, em Vieira de Leiria, propriedade deste 
Município, “…a revisão do valor mensal da renda a pagar, atualmente de 409,36, 
considerando que o valor da faturação não se coaduna com o montante atualmente fixado, a 
que, necessariamente acresce o facto de o movimento não ser o mesmo ao longo de todos 
os meses do ano.”. 
 
Presente e-mail do Sr. Chefe de Gabinete datado de 16-07-2019, no qual se refere que 
“…após negociação com a atual proprietária do estabelecimento, por despacho da Srª. 
Presidente, requer-se a revisão do contrato de arrendamento com as seguintes 
alterações…”. 
 
Presente informação jurídica I/2581/2019, de 17-01-2020, na qual se apreciou o pedido e se 
propõe que “… ao invés de se introduzirem alterações a cláusulas contratuais de um contrato 
de arrendamento cujo teor se desconhece em absoluto e que o Município não possui, 
afigura-se-nos mais adequado e conforme com o princípio da prossecução do interesse 
público consagrado no art.º 4.º do CPA e do princípio e da boa gestão do património 
imobiliário municipal, que a Câmara Municipal pondere a celebração com a arrendatária, de 
um novo contrato de arrendamento que cumpra todos os requisitos legais aplicáveis à 
relação locatícia vigente. “. 
 
Presente informação jurídica I/ 650/2020, de 25-03-2020, pela qual se prestam os 
esclarecimentos solicitados na reunião camarária de 23-03-2020 quanto às questões: 
“1 - Sobre a necessidade de haver ou não um concurso, dado tratar-se de um espaço público 
e 
uma vez que não há um contrato de arrendamento; 
2 - Saber como é que o espaço foi adjudicado à atual arrendatária. Por ajuste direto? 
3 - A falta de uniformização de critérios na apreciação de processos de igual natureza (ex.: 
Cafetaria d'Arte).”. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes das citadas informações jurídicas I/2581/2019 e I/ 650/2020, que aqui 
se dão por integralmente reproduzidas, e considerando que: 
 

a) O Município é dono e legítimo proprietário do edifício do Cineteatro Actor 
Álvaro, localizado no Largo da República, em Vieira de Leiria, inscrito na matriz 
predial urbana com o artigo 2681, da freguesia de Vieira de Leiria, e descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o número 4247, no qual se encontra 
instalado no rés-do-chão o estabelecimento de bebidas simples, denominado 
“Café do Cineteatro Actor Álvaro”, com alvará de licença de utilização n.º 
02/2002, de 07-03-2002; 
 

b) À data da aquisição do edifício pelo Município, por escritura pública de 14 de 
outubro de 1996, vigorava um contrato de arrendamento privado e um contrato 
de trespasse do estabelecimento nele integrado, titulado por Maria Adélia 
Denis Chibante; 
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c) Na vigência desse contrato de arrendamento, cujo teor é desconhecido do 
Município, foram celebrados, pelo menos, dois contratos de trespasse de 
estabelecimento comercial, um a favor de Ana Catarina Almeida Santos Heleno 
e outro, o mais recente, a favor de Vera Lúcia Freitas da Silva Fernandes; 

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

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

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

comercial teve por consequência legal, a transmissão da posição de 
arrendatária para Vera Lúcia Freitas da Silva Fernandes, atual exploradora do 
estabelecimento de bebidas em causa, nos termos do previsto no art.º 1112.º, 
do Código Civil; 

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

desde fevereiro de 2002, nunca tendo sido objeto de qualquer atualização, 
facto que decorreu da impossibilidade de o senhorio atualizar a renda nas 
transmissões da posição do arrendatário por via do negócio mercantil (art.º 
1112.º, n.º 1 do Código Civil); 

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

apresentar cópia do contrato de arrendamento subsistente à data do trespasse 
do estabelecimento ou para, em caso de inexistência ou desconhecimento 
desse contrato, informar, por escrito, qual o prazo de duração do mesmo ao 
abrigo do qual fundamentou  a sua decisão de celebrar o contrato de 
trespasse, nada disse e nada apresentou; 

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

algumas das cláusulas contratuais do arrendamento o qual, reitera-se, se 
desconhece e não existe nos serviços e arquivos desta Câmara Municipal, 
designadamente o valor da renda e a introdução de algumas obrigações da 
arrendatária relativas à manutenção de espaços comuns do edifício do 
Cineteatro Actor Álvaro;  

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

impeditivo da alteração das suas cláusulas impondo-se, por isso, à luz  dos 
princípios da prossecução do interesse público consagrado no art.º 4.º do 
Código do Procedimento Administrativo e do princípio da boa administração 
do património imobiliário municipal, consagrado no art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 
280/2007, de 7 de agosto, a celebração de um novo contrato de arrendamento 
para fins não habitacionais, com a atual arrendatária que salvaguarde os 
subsistentes interesses das partes na relação locatícia vigente, 

 
Delibera, ao abrigo da competência conferida pela alínea g) do n.º 1 do art.º 33.º do 
RJAL-Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, propor à arrendatária e requerente, Vera Lúcia Freitas da Silva 
Fernandes, a celebração de um novo contrato de arrendamento nas condições 
constantes da minuta de contrato de arrendamento para fins não habitacionais que ora 
se aprova e que fica anexa à ata. 
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Em consequência, deve a requerente ser notificada para, no prazo de 10 dias úteis, 
dizer por escrito, o que se lhe oferecer sobre a mencionada minuta do contrato de 
arrendamento a celebrar. 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 
25. Concessão de exploração de estabelecimento de restauração e de bebidas - Centro 
Empresarial - Zona Industrial da Marinha Grande- Concurso público n.º 02/2019 
Adjudicação 
 
293 - Presente processo de concurso para adjudicação da “Concessão de exploração de 
estabelecimento de restauração e de bebidas - Centro Empresarial - Zona Industrial da 
Marinha Grande”, constituído pelas peças do procedimento que integram o caderno de 
encargos e os relatórios, preliminar e final, em que se propõe a adjudicação da Concessão à 
proposta apresentada pela concorrente Inequívoca Experiência – Restaurante e Cafetaria 
Lda, pelo valor de 95.400,00€ (noventa e cinco mil e quatrocentos euros) para o período de 
duração, ou seja 530,00€ (quinhentos e trinta euros) mensais, acrescidos de IVA à taxa legal 
em vigor. 
 
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 Concessão de exploração de estabelecimento de 
restauração e de bebidas - Centro Empresarial - Zona Industrial da Marinha Grande” à 
proposta apresentada pela concorrente Inequívoca Experiência – Restaurante e 
Cafetaria Lda, pelo valor de 95.400,00€ (noventa e cinco mil e quatrocentos euros) para 
o período de duração, ou seja 530,00€ (quinhentos e trinta euros) mensais, a que 
acresce IVA à taxa legal em vigor, 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 aqui se dá por integralmente reproduzida. 
 
Mais delibera designar como gestor do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP 
o trabalhador Dr. Luís Barreiros Oliveira.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
26. Concessão de exploração de estabelecimento de bebidas - Centro Empresarial - 
Zona Industrial da Marinha Grande- Concurso público n.º 03/2019 Adjudicação 
 
294 - Presente processo de concurso para adjudicação da “Concessão de exploração de 
estabelecimento de bebidas - Centro Empresarial - Zona Industrial da Marinha Grande”, 
constituído pelas peças do procedimento e pelos relatórios, preliminar e final, em que se 
propõe a adjudicação da Concessão à proposta apresentada pelo concorrente Inequívoca  
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Experiência – Restaurante e Cafetaria Lda, pelo valor de 75.600,00 € (setenta e cinco mil e 
seiscentos euros) para o período de duração do contrato, ou seja 420,00€ (quatrocentos e 
vinte euros) mensais, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
 
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, e tendo sido apreciadas as alegações de uma das concorrentes preteridas, 
delibera adjudicar a Concessão de exploração de estabelecimento de bebidas - Centro 
Empresarial - Zona Industrial da Marinha Grande” à proposta apresentada pela 
concorrente Inequívoca Experiência – Restaurante e Cafetaria Lda, pelo valor de 
75.600,00 € (setenta e cinco mil e seiscentos euros) para o período de duração do 
contrato, ou seja 420,00€ (quatrocentos e vinte euros) mensais, a que acresce IVA à 
taxa legal em vigor, 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 aqui se dá por integralmente reproduzida. 
 
Mais delibera designar como gestor do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP 
o trabalhador Dr. Luís Barreiros Oliveira.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
27. Concessão de Exploração de Espaço Destino à Prestação de Serviços Desportivos 
na Área da Manutenção da Condição Física-Centro Empresarial-Zona Industrial da 
Marinha Grande - Concurso público n.º 04/2019 Adjudicação 
 
295 - Presente processo de concurso para adjudicação da “Concessão de Exploração de 
Espaço Destino à Prestação de Serviços Desportivos na Área da Manutenção da Condição 
Física-Centro Empresarial-Zona Industrial da Marinha Grande”, constituído pelas peças do 
procedimento e pelos relatórios, preliminar e final, em que se propõe a adjudicação da 
Concessão à proposta apresentada pela concorrente Mónica Cristina das Serradas 
Salgueiro, pelo valor de 82.980,00€ (oitenta e dois mil novecentos e oitenta euros) para o 
período de duração do contrato, ou seja 461,00€ (quatrocentos e sessenta e um euros) 
mensais, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
 
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 Concessão de Exploração de Espaço Destino à Prestação 
de Serviços Desportivos na Área da Manutenção da Condição Física-Centro 
Empresarial-Zona Industrial da Marinha Grande” à proposta apresentada pela 
concorrente Mónica Cristina das Serradas Salgueiro, pelo valor de 82.980,00€ (oitenta 
e dois mil novecentos e oitenta euros) para o período de duração do contrato, ou seja 
461,00€ (quatrocentos e sessenta e um euros) mensais, a que acresce IVA à taxa legal 
em vigor, 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. 
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Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que aqui se dá por integralmente reproduzida. 
 
Mais delibera designar como gestor do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP 
o trabalhador Dr. Luís Barreiros Oliveira.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
28. CP 15-2019- Rede de saneamento de águas residuais domésticas de Picassinos, 
Pedrulheira e Tojeira - Fase 2– Aprovação de trabalhos complementares e trabalhos a 
menos 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu o seguinte: 
“Esta fase 2 é a que fica por trás da sede, e está em execução. 
Neste momento já temos as outras duas fases (1 e 3) prontas, ou seja, já temos saneamento 
em Picassinos, Pedrulheira e Tojeira. No entanto há ruas nestas zonas onde foi feito o 
saneamento em muito mau estado. 
A informação que o vereador Caetano tinha dado é que tinham feito o saneamento e 
taparam as ruas. Depois vão abrir de novo buracos para fazer a intervenção para a água. Só 
depois é reparado os pavimentos das ruas. 
Quando é que os munícipes ficarão com as ruas nestas condições?” 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano informou que as fases 1 e 3 estão prontas. A fase 2 está 
em curso, a obra nunca parou com a pandemia. 
Cada uma destas fases tem um processo autónomo de remodelação da rede de águas, e a 
pavimentação das ruas está prevista nesse procedimento. 
Os projetos da rede de águas já foram aprovados, e depois é só ultrapassar a questão 
orçamental para se avançar para a obra. 
 
 
Seguidamente foi colocada a votação a seguinte proposta: 
 
296 - Presente informação com referência CS/17/2020, de 28 de abril, que se dá por 
integralmente reproduzida, na qual se propõe a aprovação de trabalhos complementares e 
trabalhos a menos, no âmbito da empreitada “Rede de saneamento de águas residuais 
domésticas de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira - Fase 2”, no valor, respetivamente, de 
14.175,00 € (catorze mil, cento e setenta e cinco euros), e de 2.165,00 € (dois mil, cento e 
sessenta e cinco euros). 
 
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 “Rede de saneamento de águas residuais 
domésticas de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira - Fase 2”, em que é cocontratante a 
empresa Pinto & Braz, Ld.ª, delibera aprovar: 
 

a) trabalhos não previstos, a preços acordados, no valor de 14.175,00 € (catorze 
mil, cento e setenta e cinco euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor; 

b) trabalhos a menos no valor de 2.165,00 € (dois mil, cento e sessenta e cinco 
euros); 
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c) a fixação do prazo de execução dos trabalhos aprovados em trinta dias e a 
consequente prorrogação do prazo de execução inicial da empreitada pelo 
mesmo período de tempo; 

d) a minuta do contrato a celebrar.   
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 18:35 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.  

 


